
VALLEKILDE
HØRVE
SOGNEKIRKER MAR.| APR.| MAJ 2019

61. årgang

KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE

MINIKONFIRMANDER
KONFIRMANDER
KONFIRMATION

PÅSKE

SOMMERFEST

KIRKEFROKOST

H.C. ANDERSEN

Fredsduen fra Oliebjerget
“Det bedste Blad – ja, veed Du hvad? / Det var dog
Duens Olieblad”. Sådan hedder det under “O” i
ABC Bogen af H.C. Andersen. Mon ikke H.C.
Andersen her tænker og synger sammen med
Brorson: “Kommin due, / lad dig skue / lad dig skue
med olieblad! Se! Nu er stunden næsten oprunden
/ næsten oprunden, som gør dig glad” DDS 557, 6

med en reference til kærligheden, der besynges i
Højsangen med glæde og længsel efter den
blomstrende tid. Læs mere om læsekredsen med
H.C. Andersen på side 3.

I mødesalen i Vallekilde Præstegård hænger et
billedtæppe af Hanne Løckemed titlen “Fugle over
Jerusalem”. Inspirationen til det vævede tæppe,
fortæller hun, var en rejse til Jerusalem, hvor hun
en morgen så fugle lette over byen.

På tæppet ser vi fuglene som letter fra Oliebjerget
og flyver – kunne vi sige – som en håbsfigurmellem
byens høje fra Golgatha til Oliebjerget. Fra henret-
telsespladsen til den tomme grav. Bevægelsen fra
død til nyt liv – påskens budskab. Inspirationen til
salme (DDS 557) “Her vil ties her vil bies” hentede
Brorson fra det gamle testamente: Højsangen (2,11-14)

“Regntiden er ovre, blomsterne kommer til syne og
turtelduens kurren høres. Duen sidder i bjergkløf-
ten i skjul på klippevæggen, mens sangeren bare
længes efter dens dejlige stemme og dens yndige
skikkelse”. Højsangen vil fortælle – også i den dan-
ske naturs lignelse med Brorson, at efter regntid og
vintertid – kan vi møde vor Herre i påskens urtegård
og gå med ham ind i pinsens og sommerens lyse tid:
“Blomsterne kommer til syne i landet, sangens tid er
inde turtelduens kurren høres i vort land”.(Højsangen kap. 2)
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Ord fra formanden…

‘

Med vor tids salmedigter Sten Kaalø kan vi synge:

Du sprang kådt i dåben ud,
ingen ku' dig kue,
Helligånden fløj fra Gud,
Johannes så en due.
Var der ondskab, folk som led,
djævelsk atmosfære,
du gav al din kærlighed,
Jesus, du min Herre.

Påskemorgen stod du op,
du kan ikke bindes,
gravens sten er ikke nok,
og døden overvindes.
Hver gang at jeg syns jeg ku'
helt la' vær' at være,
står du her med livets nu,
Jesus, du min Herre!

Sten Kaalø 1990.

(DDS 70, 2 og 4)

God Påske!
Karin Wandall og Jens Kirk

Fra formanden…

“Dagene længes og vinteren strenges” – ja, vi
går mod lysere tider. Men Januar måned bød på
både sorg og glæde. Den 8. januar 2019 afgik
menighedsrådsmedlem Tom Trædmark Jensen
pludselig ved døden – kun 56 år gammel.
Det var Toms 2. periode i Menighedsrådet og
han var sognebåndsløser til Vallekilde Sogn.
Tom har hjulpet med sin kunnen inden for IT
og var også fast fotograf ved konfirmationerne.
Vi sender Tom’s kone og børn vore varmeste
tanker! Ære være Tom’s minde!

Jytte Jensen som var suppleant er nu indtrådt i
menighedsrådet, vi byder Jytte velkommen.
Den 19. januar fejrede vi med en koncert og
efterfølgende reception, at Jens Kirk har været
sognepræst hos os i 10 år. Mange havde fundet
vej til Hørve Kirke: Operasanger Børge Nielsen,
Sarah Elgeti og Daniel Abildgaard havde sat et
flot program sammen, og efterfølgende blev
der ønsket tillykke til familien Kirk Wandall og
sagt tak for de første år.

Nu banker foråret så stille på og vi går i gang
med babysalmesang, minikonfirmander, og de
store konfirmander er nu klar til den store dag.
Os fra menighedsrådet som har været med som
kirkeonkel og kirketante siger tak for jeres
måde at være på, det er altid dejligt når vi
møder de unge mennesker. Ja, hele menigheds-
rådet ønsker jer og jeres familier hjertelig
tillykke med den store dag og ønsker jer held
og lykke frem over.

Billedtæppe af Hanne Løcke med titlen
“Fugle over Jerusalem”(Vallekilde Præstegård).
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Arbejdet på kirkegårdene starter nu igen. Vi er
fra arbejdstilsynet blevet pålagt at gennemgå
om alle gravsten står forsvarlig fast, så de ikke
vælter ned over besøgende eller kirkegårdsper-
sonalet. De gravstedsejere som det berører vil
blive kontaktet af graveren. Status på projekt
”Luther-døren” til Hørve Kirke er, at vi har fået
tilsagn om støtte fra Mærsk fonden, og afventer
stadig svar fra 2 andre fonde.

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.

Besøg Passionssspillet i OBERAMMERGAU 2020
Ods og Skippinge Provsti har i samarbejde med
Menighedsrådet i Nykøbing Sj. indbudt til at
deltage i en fælles ”sognerejse” til det berømte
Passionsspil i Oberammergau i Sydtyskland.
Rejsen gennemføres som busrejse i forbindelse
med Grundlovsferien i 2020. Der kan læses mere
om den planlagte rejse på Unitas rejser
www.unitasrejser.dk – ligesom en folder kan fås
på kirkekontoret eller hentes i Vallekilde og
Hørve kirkers våbenhus.

“Selv oplevede jeg i min ungdom i 1970 passions-
spillet på nærmeste hold sammen med en med-
lærling”, fortæller Hans Jørgen Møllegaard.

“Vi havde fået pladser på anden række midt
foran den vældige scene. Det blev en oplevelse
ud over det sædvanlige. Det var fuldstændig
som at være midt i begivenhedernes centrum.
Selve spille, opført af indbyggerne i Oberamme-
gau, var gribende og fascinerende. Om aftenen
var det også en oplevelse at sidde på en vinstue
og spise ”schinkenbrot und rheinwein” sammen
med apostlene eller andre at de optrædende”.
Hvis du har mulighed for det – så skal du ikke
tøve med at tilmelde dig turen!

Læsekredsen med H.C Andersen-tekster
Vinterens læsekreds med opstart 26. februar i
Vallekilde Præstegård beskæftiger sig i år med
vores store digter Hans Christian Andersen
(1805-1875) – som sammen med Søren Kierkega-
ard – nok er Danmarks mest berømte forfatter.
Selvom H.C. Andersen blev verdensberømt i
levende live og for eftertiden for sine vidunder-
lige eventyr, var han faktisk leveringsdygtig i
alle genrer. Han skrev i alt ca. 30 dramatiske
værker samt en opera; ”Liden Kirsten”. Dertil
kom adskillige romaner, hvor den selvbiografiske
”Mit Livs Eventyr” fra 1855-1867 nok er den
mest berømte. Hovedværkerne må dog siges at
være de i alt 156 eventyr og historier, han skrev
mellem 1835 og 1872. Vi kommer til at beskæf-
tige os en del med eventyrene men også med
uddrag af ”Mit Livs Eventyr”, ”En Digters Bazar”
og ”Improvisatoren”, ligesom vi vil se på tekster
fra de dagbøger, han skrev fra (i hvert fald) 1825
og frem kort før sin død i 1875. Det er også
planlagt, at vi skal bruge en aften på nogle af
H.C. Andersens kendte sange.

Vi mødes hver anden tirsdag aften fra kl. 19.00
til ca. 22.00 i salen i Vallekilde Præstegård til
læsning og samtale om H.C. Andersen.
Der er som altid kaffe og kage i pausen.
Ingen forudsætninger – udover læseglæde –
er fornødne. Alle er velkomne.
Hans Jørgen Møllegaard



4

MINIKONFIRMANDER & KONFIRMANDER
Minikonfirmander og familiegudstjeneste
2. påskedag: Mandag 22. april kl. 10.30
27. februar startede årets minikonfirmander,
der mødes hver onsdag i Hørve Kirke kl. 14.30
til 16.00 indtil påske. Det er stadig muligt at
være med til minikonfirmand, hvis du går i
3. klasse og bor i Vallekilde-Hørve. Vi leger og
hører spændende historier fra Bibelen og ople-
ver kirken sammen. Forløbet afsluttes med en
festlig familiegudstjeneste 2. påskedag:
Mandag den 22. april kl. 10.30 i Vallekilde
Kirke, hvor minikonfirmanderne medvirker.
Bagefter er der hotdog-fest i præstegården
med uddeling af diplomer og vi skal “trille æg”
på kirkebakken. Tilmelding til minikonfirmand
til Karin Wandall tlf./sms 60599512 eller mail til
kkw@km.dk (Angiv barnets navn, klasse, skole
og forældres mobilnr. og e-mail).
Familie-gudstjenesten er åben for alle børn/
voksne, men skal du spise med i præstegården
er det nødvendigt med tilmelding før påske-
ferien til kirkesekretær Anne-Grethe Jensen
agje@km.dk eller på tlf. 59 64 01 39 onsdag og
fredag ml. kl. 10.30 og 14.30.

VIGTIGE DATOER:
Konfirmanderne har fælles afslutning i konfir-
mandstuen tirsdag den 30. april kl. 14.15-16.30
og dernæst går vi til generalprøve i kirkerne.
Vigtigt at alle deltager!

Konfirmationsgudstjenesterne er 5. maj i
Hørve Kirke kl. 09.30 og kl. 11.00 samt 12. maj
i Vallekilde Kirke kl. 10.00 (Konfirmanderne
møder ½ time før til fællesfoto).

Konfirmationsdatoer i 2020 er søndag den 26.
april i Vallekilde Kirke og søndag den 3. maj i
Hørve Kirke.

KONFIRMAND-FORÆLDRE-SANGAFTEN
2. april kl. 19-21 i Vallekille konfirmandstue
En forrygende sangaften med efterskoleleder
Christians Jacobsen fra Midtsjællands Efterskole.
Der bliver spørgetid i forhold til konfirmatio-
nerne. Andre interesserede er også meget
velkomne. Tilmelding til kirkekontoret til
agje@km.dk så har vi kaffe og kage til alle.

SOMMERFEST
& INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION 2020
Indskrivning til konfirmation 2020 i Vallekilde
Kirke eller Hørve Kirke sker i forbindelse med
deltagelse i en lidt anderledes men familie-
venlig gudstjeneste i Vallekilde Kirke søndag
den 26. maj kl. 14.00.

Efter gudstjenesten er der festligt kaffebord
for alle i Præstegården kl. ca. 15.30 – hvor vi
hilser på hinanden og konfirmanderne
udfylder index-seddel. Husk at medbringe kopi
af konfirmandens dåbs-eller navneattest!

“Nils Holgersen flyver igen”
I kirken skal vi ved gudstjenesten opleve
“Nils Holgersen flyver igen” – en musikalsk
fortælling ved Torben Wahlstrøm over Selma
Lagerlöfs udødelige historie om drengen Nils,
der på tærsklen til voksenverden forvandles til
en lille fyr, ikke større end en tommelfinger.

Fortællingen rammer ind i hjertet og forstanden
på alle aldersgrupper og sætter fokus på kær-
ligheden, selvforglemmelsen, taknemmelighed
og godhed som en vej til forvandling og udvik-
ling. Dagen slutter kl. ca 16.30.
Vel mødt til SOMMERFEST i Vallekilde Kirke og
Præstegård (Vallekildevej 152).
Alle er hjerteligt velkommen!
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KONFIRMATION 2019
Konfirmation i Hørve Kirke
søndag 5. maj 2019 kl. 09.30
Melanie Sol Mæhle Bengtson, Hørve
Magnus Alexander Bergman, Hørve
Lucas Christensen, Hørve
Søren Hoffmann Frandsen, Hørve
Emil Støvhase Hansen, Hørve
Louise Trans Hansen, Hørve
Denice Schmidt Jørgensen, Hørve
Iben Amalie Madsen, Hørve
Nicklas Hygild Monnick, Hørve
Oliver Skau, Hørve
Amalie Aaen, Fårevejle

Konfirmation i Hørve Kirke
søndag 5. maj 2019 kl. 11.00

Clara Søderdahl Christensen, Hørve
Christina Hvilshøj Jensen, Hørve
Mathias Ewers Jørgensen, Hørve
Oliver Christian Enggrob Larsen, Hørve
Jonathan Kristian Emil Lanther, Hørve
Christian Seitzberg Larsen, Hørve
Kimmi Kristine Mastrup, Hørve
Sofie Marie Birch Mortensen, Hørve
Calvin Konge Ness, Hørve

Konfirmation i Vallekilde Kirke
søndag 12. maj 2019 kl. 10.00

Anna Kingo Andersen, Hørve
Nicoline Ancher Christiansen, Bjergesø
Laura Rydahl Hansen, Vallekilde
Mads Sander Edelfeldt Jacobsen, Hørve
Frederikke Nordlund Jensen, Svinninge
Valdemar Jensen
Mads Kajberg-Jensen, Hørve
Marcus Svaneberg Olskær, Starreklinte
Lucas Hjalte Rosendal, Hørve

“Nils Holgersen flyver igen” – OPLEV en musikalsk
fortælling ved Torben Wahlstrøm søndag 26. maj kl. 14

Konfirmanderne i Vallekilde-Hørve har været med i
Danmissions Konfirmandaktion med besøg fra Zanzibar.
Tanzanianske Ahadi og global iværksætter Sarah fik slået
rytmen an til en dag med dans og fortælling om kirke og
fredsarbejde på øen med kun 1 % kristne.

Besøg aktionsmaskinen http://konf.dk/aktionsmaskinen/
Når du deler din aktion brug #aktionzanzibar



Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Vi mødes onsdagene 27. marts, 24. april og 29.
maj fra kl. 14.00 - 16.30 i Præstegårdens Mødesal.
Har du lyst til at være med, så mød bare op
eller ring tilMarianne Møllegaard på telefon
59 65 7517 el. send mail mal17moe@gmail.com

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 14. marts kl. 19.00
Torsdag den 04. april kl. 19.00
Torsdag den 09. maj kl. 19.00

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 28. marts v./ Jens Kirk
Torsdag den 25. april v./ Janne Sulkjær
Torsdag den 23. maj v./ Jens Kirk

Kirkefrokost &
skøn musik af Vivaldi
søndag 10. marts
kl. 10.30
Efter gudstjenesten i Valle-

kilde Kirke er der kirkefrokost i præstegården
kl. 12.00. Kirsten Falther spiller “Foråret” fra
Vivaldi’s “Fire årstider” og fortæller om
“Vivaldi’s kirke la Pieta i Venedig”. Der vil
samme dag være en kort information fra
menighedsrådet om det kommende års planer.

Forårssang på Bakkegården
Torsdag 14. marts kl.14.00 til 16.00 synger vi
forårssange, og inden kaffen læser Hans Jørgen
en lille historie. Alle der kan lide at synge, er
hjerteligt velkommen.

Kravlegudstjeneste for de mindste i Hørve
Lørdag den 23. marts kl 11.00
Forældre med babyer, mødre, fædre, børn og
bedsteforældre inviteres til “kravlegudstjeneste”
– en rigtig hyggelig familiegudstjeneste med
Karin Wandall, der varer cirka en halv times tid.

KIRKEFILM
Vig Bio lørdag 30. marts
kl. 12.20-16.30
Vi viser filmen ”Åben-
baringen” fra 2018, som
handler om en ung pige,
som ser Jomfru Maria i
en række åbenbaringer.

Efter visningen af filmen er der kaffe og kage i
biografens café, og herefter vil professor ved
Syddansk Universitet, Niels Christian Hvidt
hjælpe os med at fortolke filmens mange
aspekter, bl.a. på spørgsmålet om profeti.
Tilmelding til Odsherred Provsti på mail:
ass@km.dk eller tlf. 59 95 90 06

Forårs sangaften
tirsdag 19. marts kl. 19-21.30
Vi byder foråret velkommen med en forårs
sangaften i Hørve kirkes tårnrum. Organist
Daniel Abildgaard er ved klaveret og vi synger
sange og salmer fra Højskolesangbogen. I pau-
sen vil der være kaffe, kage og en god historie.

KONCERTER I HØRVE KIRKE:

Onsdag 10. april kl. 20.00
Musikforeningen ”Drauget” afholder koncert.
Medvirkende Andreas Tophøj og Rune Barslund.

Torsdag 11. april kl 19.00
Koncert med Lars Aabo, Karin Sauer og Daniel
Abildgaard. Trioen vil spille og synge lette og
lyse forårsmelodier. Efter koncerten vil der være
chips og lidt at drikke i tårnrummet.

PÅSKEN I VALLEKILDE-HØRVE
Palmesøndag kl. 10.30 i Vallekilde Kirke.
Skærtorsdag kl. 17.00 i Vallekilde m. suppe
Langfredag kl. 10.30 i Hørve Kirke. Liturgisk
gudstjeneste med musikalsk forstærkning af
Heidi og Margit Montan.
Påskedag kl. 10.30 i Hørve Kirke.
2. Påskedag kl. 10.30 med Minikonfirmand-
afslutning i Vallekilde Kirke.6



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

Onsdag 13. marts:
Besøg af Lars Jensen, Norea Radio

Onsdag 20. marts:
Bodil Skjøtt: Tidens tomhed og troens kamp
(Del 1 af video)

Onsdag 27. marts:
Harry Dalgaard: Et mysterium.
Udlægning af Lukas 18, 31-34

Onsdag 10. april:
Ann Skov Sørensen:
Diakoni – kirkens omsorgstjeneste før og nu

Onsdag 24. april:
Lennart Grønkjær-Davidsen:
Om dåben – et sakramente

Onsdag 08. maj:
Bodil Skjøtt: Tidens tomhed og troens kamp
(Del 2 af video)

Onsdag 15. maj:
Kurt Kristensen: Fra Morija bjerg til Golgata

Onsdag 22. maj:
Mikkel Vigilius: Syndernes forladelse eller ej
(Video)

Møderne holdes 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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MARTS 2019 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
03.03 (Fastelavn) Kl. 13.30 KW Familiegudstjeneste* Ingen
10.03 (1. søndag i fasten) Kl. 10.30 JK (Kirkefrokost) Ingen
17.03 (2. søndag i fasten) Besøg i Korskirken** Besøg i Korskirken**
24.03 (3. søndag i fasten Kl. 10.30 JK Ingen
31.03 (Midfaste) Ingen Kl. 10.30 JK

APRIL 2019
07.04 (Mariæ bebudelse) Ingen Kl. 09.00 Thea B. Farup
14.04 (Palmesøndag) Kl. 10.30 JK Ingen
18.04 (Skærtorsdag) Kl. 17.00 JK Ingen
19.04 (Langfredag) Ingen Kl. 10.30 JK
21.04 (Påskedag) Ingen Kl. 10.30 JK
22.04 (2. påskedag) Kl. 10.30 KWMinikonfirmandafslutning Ingen
28.04 (1. søndag efter Påske) Ingen Kl. 9.00 KBN

MAJ 2019
05.05 (2. søndag efter Påske) Ingen Kl. 9.30 JK Konfirmation

Kl. 11.00 JK konfirmation
12.05 (3. søndag efter Påske) Kl. 10.00 JK Konfirmation Ingen
17.05 (Bededag) Ingen Kl. 10.30 JK
19.05 (4. søndag efter Påske) Kl. 10.30 JK Ingen
26.05 (5. søndag efter Påske) Kl. 14.00 JK Sommerfest ingen
30.05 (Kristi himmelfartsdag) Ingen Kl. 09.00 NN
02.06 (6. søndag efter Påske) Ingen Kl. 10.30 AS
09.06 (Pinsedag) Kl. 10.30 JK Ingen

Gudstjenesteliste
MARTS, APRIL & MAJ 2019

* Fastelavns-famile/børnegudstjeneste: Søndag den 03. marts kl. 13.30. Efter gudstjenesten mulighed for fastelavnsfest
i Landsbyhuset i Skippinge kl. 14.30 med tøndeslagning og fastelavnsboller.

**Kirkebyt med Korskirken: Søndag den 17. marts kl. 10.00 i Vallekilde Valgmenighed.
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i Den gamle friskole.

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.


