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DANNEBROG 800 ÅR

GUDSTJENESTE PÅ
NEKSELØ

SOGNEUDFLUGT
TIL FYN

“GIV EN KØRESTOL”

“VELLYD” - KONCERT

Pinse er fællesskab med Gud og hinanden
“Apostlene sad i Jerusalem og var sammen hver
for sig, og ventede. Men så kom Helligånden og
nu var de sammen, for Guds styrke var i dem og
de kom op af stolene og i gang med det de
skulle. Og ånden virkede så stærkt i apostlene, at
de selvfølgeligt tog dem med i fællesskabet, som
ikke hørte til deres egen gruppe. De gik ud og
fortalte til enhver, så det blev en levende virkelig-
hed, også for dem, der talte andre sprog og
levede i andre kulturer end dem selv”.

Guds kærlighed og fællesskab med mennesker
rækker langt ud over dem, vi selv kender og
forstår. Det stod klart for de første kristne og det
gav dem evner og vilje til at gå de medmennesker
i møde, som kom til dem.

Pinsen er en nærværets fest – en glædelig fest,
for her fejrer vi, at vi hører sammen med Gud og
med hinanden. Og når vi mærker glæden over
det, kunne det også være, vi kunne blive fyr og
flamme og række det bedste i livet, sandhed,
kærlighed, fællesskab og nærvær videre til både
den ene og den anden.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kærte.
(DDS nr. 87 v.4 / Johannes Johansen 1974)

Glædelig pinse!
Karin Wandall og Jens Kirk

Helligåndens nedstigning. Maleri af Titian (1488 - 1576) i kirken Santa Maria della Salute i Venedig. www.kristendom.dk
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Der er ingenting, der maner, som et flag,
der går til top, mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op og det vajer
under saling som en flammende befaling,
å men også som en hvisken om det største,
som vi ved: Ikke din og ikke min men hele
folkets evighed!
(Aksel Juel 1916)

Solen skinner og fuglene synger, atter er det
sommer i Danmark. Farvepragten er i fuld flor,
og omkring os vokser og gror det hele.
Vi nærmer os ferietiden og de lyse nætter er
over os. Læsekredsen om H.C. Andersen er
afsluttet, 2. påskedag afsluttede vi minikonfir-
manderne og 29 unge mennesker er blevet
konfirmeret ved 3 konfirmationer.

Den 1. marts 2019 valgte Børge Larsen at stoppe
som gravermedhjælper og vi takker Børge for
mange års veludført arbejde og ønsker ham et
velfortjent otium hjemme hos Inger.

Menighedsrådet ønsker Anders Willemoes
Andersen velkommen i medarbejdergruppen.
Anders har de 2 foregående år været afløser i
sommerperioden, og han er nu ansat som
gravermedhjælper ved begge kirker.

Det er rødt og hvidt og formentlig verdens
ældste nationalflag. Dannebrog fylder 800 år
den 15. juni 2019. I hvert fald fortæller legen-
den, at et rødt banner med hvidt kors faldt ned
fra himlen til Valdemar Sejr og den danske hær
under et slag ved Lyndanisse i Estland i 1219.
Dannebrog har i mere end 600 år fulgt os som
nationalflaget ved alle store begivenheder både
i sorg og glæde. Se arrangement på side 3.

Status på projekt ”Luther-døren” til Hørve kirke:
Vi har nu fået tilsagn om støtte fra 2 fonde,
A.P Møller Fonden samt Aage og Johanne Louis-
Hansens Fond. Vi afventer stadig svar fra en
fond. Menighedsrådet er blevet enige med
billedhugger Hein Heinsen, at vi påbegynder ar-
bejdet. Vi forventer den nye dør kan indvies en
søndag i efteråret.

HUSK VI KAN MØDES PÅ NETTET!
www.vallekildehoervekirker.dk – her kan du
finde alle informationer omkring kirkerne, fotos
fra afholdte arrangementer og info om kom-
mende. Du kan også møde os på Facebook.

Fra formanden…

Slaget ved Lyndanisse, maleri af Christian August Lorentzen
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Fælles 2. pinsedags gudstjeneste
ved Hjemmeværnsgården i Høve / Esterhøj
Mandag 10. juni kl. 11.00 afholder Grevinge,
Asnæs, Fårevejle, Korskirken og Vallekilde og
Hørve kirker fælles gudstjeneste på det grønne
flade stykke foran Hjemmeværnsgården.
Fra kl. 10.00 vil der være kaffe, the og rundstyk-
ker. Medbring selv stol og/eller tæppe.

En lidt anderledes gudstjeneste hvor præster,
kirkemusikere og sangere fra alle kirker deltager.
Gudstjenesten begynder kl. 11.00 og i tilfælde
af dårligt vejr afholdes gudstjenesten kl. 11.15
i Grevinge Kirke.

VI FEJRER DANNEBROG’ 800 ÅR
Lørdag den 15. juni kl. 11.00 samles vi til
flaghejsning ved Hørve Kirke. Vi indbyder
foreninger, der har lyst til at komme med deres
faner. Efter flaghejsning og sang, samles vi ved
gadekæret (branddammen) hvis vejret tillader
det, ellers i kirkens tårnrum. Her vil Hans-Jørgen
Møllegaard fortælle om flagets historie, og der
vil være lidt at spise og drikke.
Alle er hjerteligt velkommen til at være med -
og kippe med flaget :-)

Fælles sommersang på Bakkegården
Torsdag den 13. juni kl. 14.00 – 16.00 synger vi
sommersange sammen og inden kaffen læser
Hans-Jørgen en lille historie.

4 X SOMMERSJOV I BØGELUNDEN:
Søndag den 7. juli kl. 14 er det sognekirkerne,
der står for arrangementet. Winni Jensen og
Daniel Abildgaard synger og spiller sange fra
”Sommer i Tyrol”, efterfølgende synges fælles
sange. Der vil være kaffe og saftevand.
Søndag den 14. juli er det Pensionistforeningen,
der står for arrangementet.
Søndag den 21. juli sørger Gymnastikforeningen
for arrangementet.
Søndag den 28. juli afslutning med fælles
kaffebord og leg i Bøgelunden.

KONFIRMANDER 2020
Konfirmationer 2020 i Vallekilde-Hørve kirker er
2. og 3. søndag efter påske: Den 26. april 2020 i
Vallekilde Kirke og 3. maj 2020 i Hørve Kirke.

Der er ugentlig eftermiddagsundervisning i
efteråret 2019 og hele temadage i foråret 2020.
Undervisningen foregår i Vallekilde præstegårds
konfirmandstue. Dato og klokkeslæt for den
første undervisningsgang i september annonce-
res på kirkens hjemmeside efter skoleferien.DEADLINE

for indsendelse af artikler og billeder

til næste kirkeblad: 22. juli 2019
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Ud i det blå…

Gudstjeneste på Nekselø
Søndag den 4. august drager vi sammen med
Føllenslev-Særslev sogne til gudstjeneste på
Nekselø. Vi sejler fra Havnsø kl. 09.45 og retur
kl. 16.10. TILMELDING er nødvendig til kontoret
eller Inge-lise på tlf. 20 43 91 54 eller mail:
ingehe@privat.dk. Kirken betaler færgebilletten.
HUSK selv at medbringe frokost og drikkevarer!
Man kan ikke købe noget derovre.
Bemærk: Der er dog mulighed for at blive
transporteret rundt på Nekselø.

SOGNETUR TIL FYN
Søndag den 1. september 2019

Turen går til Fyn, men vi starter med gudstjeneste
i Hørve Kirke kl. 09.00 og kl. 10.00 kører bussen
direkte til Blommelyst kro. Her venter middagen
med 2 retter. Efter middagen kører vil til
Johannes Larsen Museet (den fynske maler) i
Kerteminde. Her skal vi fordrive eftermiddagen
med besøg på museet, i hans hjem og de smukke
omgivelser. Inden hjemturen drikker vi kaffe og
spiser lagkage i Kaffehuset v. museet.

Beboere i sognene har førsteret, hvis bussen
ikke er fuld, kan udensogns borgere komme med.
Pris for turen er kr. 200,- som betales i bussen.
Vi vil være hjemme i Hørve kl. ca. 18.30.

TILMELDING til kirkekontoret eller Inge-lise:
tlf. 20 43 91 54 eller mail: ingehe@privat.dk
Sidste frist er 26. august 2019.
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Provstiets indsamlingsprojekt 2019
“GIV EN KØRESTOL”

Findes der virkelig spedalske i dag?
Ja, ca. hvert andet minut får et menneske
konstateret spedalskhed et sted i verden
– én ud af ni er et barn!

Kan sygdommen kureres?
Ja, hvis den opdages i tide. Drengen Abu i
Bangladesh er heldig, at familien støtter ham
og kører ture med ham i kørestol. Mange
spedalske udstødes nemlig fra deres familie og
landsbyens fællesskab, da man er bange for
smitte. Men med blot 2 ugers medicinsk be-
handling er der ikke længere smittefare og
efter 6 til 12 måneder er sygdommen kureret.
Der er stor uvidenhed om dette og mange skjuler
derfor deres sygdom i lang tid.

Kristi himmelfarts dag starter provstiets fælles-
indsamling – i år støtter kirkerne i Odsherred i
fællesskab projekt “Giv en kørestol” gennem
Spedalskhedsmissionen. Hvis vi løfter i flok kan
vi sikkert samle ind til mere end én kørestol –
forhåbentlig mange! Se plakat og folder om
projektet i kirkernes våbenhus – og hjælp en
spedalsk med at komme omkring!

PROVSTIETS FÆLLESMØDE
Torsdag 26. september kl. 19.30

Jens Møller Pedersen fra Spedalskhedsmissionen
fortæller om indsamlingen til fordel for køre-
stole – og hvordan spedalskhed kan helbredes
og forebygges! Mødet foregår i Odden præste-
gårds konfirmandstue:
Kirkestræde 7 A, 4583 Sjællands Odde

DU KAN STØTTE!
Du kan støtte “Giv en kørestol” og hjælp en
spedalsk med at komme omkring, ved at give et
beløb til kirkekollekten i din kirke og ved
donation via netbank til provstiets indsamlings-
konto: 0537-0000499013.
Tak om du vil være med!

Provstikomiteen – kontakt: Karin Wandall,
Vallekildevej 152, 4534 Hørve, tlf. 60 59 95 12.

Abus fod var så medtaget at benet måtte
sættes af, men i kørestolen kommer han rundt,
imens han venter på et kunstigt ben fra
hospitalet.



Til kalenderen…
STRIKKEDAMER
Vi mødes igen efter ferien onsdag 28. august
og onsdag 25. september fra kl. 16.00 – 16.30 i
Præstegårdens 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 mail:
mal17moe@gmail.com

Årets resultat 2018 til Kirkens Korshær:
40 par sokker, 2 par vanter, 22 par pulsvarmere,
5 tæpper, 8 halstørklæder, 1 sjal, 5 halsedisser
og 246 huer. Til Mødrehjælpen:
Str. 3-6 mdr.: 26 bluser/trøjer, 1 babydragt, 14
huer, 1 halstørklæde, 1 par strømper og 1 spencer.
Str. præmatur: 12 trøjer, 12 huer og 2 kjoler.
Alt modtaget med TAK :-)

Kommende menighedsrådsmøder:
Torsdag den 13. juni kl. 19.00
Torsdag den 8. august kl. 19.00
Torsdag den 12. september kl. 19.00
Alle møder er i Præstegårdens mødesal.

Gudstjenester på Bakkegården:
Torsdag den 25. juli kl. 14.00 • Janne Sulkjær
Torsdag den 29. august kl. 14.00 • Jens Kirk

Kommende arrangementer:
Søndag 15. september: Høstgudstjeneste
og efterfølgende samvær ved Gadekæret
Søndag 29. september: Kirkefrokost efterfulgt
af causeri ”Korsbæk i mit hjerte”
Lørdag 5. oktober kl. 11.00 i Hørve Kirke:
Kravelgudstjeneste – gudstjeneste i øjenhøjde
med de små fra 0 til 5 år. Børnefamilier, baby-
salmesangere, større søskende og alle andre er
velkomne til at være med. Fortælling, bibelleg,
sang og musik en halv times tid.
Søndag 10. november: Gudstjeneste v/ biskop
Peter Fischer Møller i Grevinge Kirke kl. 10.00

“VELLYD” KONCERT & SANG
i Hørve kirke den 24. september kl. 19.00.
En koncert med sang og livsfortælling. Lucca
og band indbyder alle til at synge med under-
vejs. Gennem sange, digte og ord får vi indblik i,
hvordan det var at vokse op i en dysfunktionel
familie og udsat for omsorgssvigt, og om en
rejse ud af mørket og ind til livet og friheden.
En aften, hvor der sættes fokus på håb og lys i
mørket. Kom og vær med :-)

BABYSALMESANG
Vi forsætter med en ny sæson, der starter op
10. september kl. 10.00 i Hørve Kirke og flg.
tirsdage: 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 22/10,
29/10, 5/11. (minus uge 42 gr. efterårsferie).
Babysalmesang er en fantastisk livsbekræf-
tende og sansestimulerende musikalsk oplevelse
sammen med dit barn. Vi mødes fra kl. 10 til ca.
11.30. Alle forældre med børn i alderen 0 til 12
måneder er velkommen. Vi synger ca. 45 min.
hvorefter der er kaffe/the og frugt.

Underviser er musiklærer, kirke- og kulturmed-
arbejder Gitte K. Nielsen. Tilmelding til Gitte
på mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk eller tlf.
23 70 18 86.
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Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
FORMAND: NIELS NIELSEN, TLF. 28 85 92 27

ONSDAG DEN 12. JUNI
SANGAFTEN V. PER NEDERGAARD HANSEN

LØRDAG DEN 15.JUNI
INDRE MISSION NORDVEST HOLDER SOMMERFEST
HOS INGE OG JENSEN BENDIX I ALLESHAVE.
SE PROGRAM.

ONSDAG DEN 19. JUNI
SAKRAMENTERNE – NADVER
V. LENNART GRØNKJÆR-DAVIDSEN

TORSDAG 18. – 27. JULI
BIBELCAMPING PÅ ODSHERREDS EFTERSKOLE.
SE PROGRAM.

ONSDAG DEN 14. AUGUST
BJERGPRÆDIKEN MATT KAP 5 V. LARS HVAM

ONSDAG DEN 21. AUGUST
5 GANGE 10 MINUTTER V. SIMON SØRENSEN M.FL.

ONSDAG DEN 28. AUGUST
SKAL DU TÆNDE, MÅ DU BRÆNDE V. ERIK NIELSEN
(VIDEOMØDE)

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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JUNI 2019 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
02.06 ( 6. søndag e. Påske) Ingen Kl. 10.30 AS
09.06 (Pinsedag) Kl. 10.30 JK Ingen
10.06 ( 2. pinsedag) Kl. 11.00 Fælles Esterhøj Kl. 11.00 Fælles Esterhøj
16.06 (Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
23.06 ( 1. søndag e. trinitatis) Kl 10.30 JK Ingen
30.06 ( 2. søndag e. trinitatis) Ingen Kl. 09.00 ASS

JULI 2019
07.07 ( 3. søndag e. trinitatis) Kl. 10.30 NN Ingen
14.07 ( 4. søndag e. trinitatis) Ingen Kl. 10.30 NN
21.07 ( 5. søndag e. trinitatis) Kl. 09.00 NN Ingen
28.07 ( 6. søndag e. trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK

AUGUST 2019
04.08 ( 7. søndag e. trinitatis) Tur til Nekselø/gudstjeneste Tur til Nekselø/gudstjeneste
11.08 ( 8. søndag e. trinitatis) Kl. 19.00 JK Ingen
18.08 ( 9. søndag e. trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK
25.08 (10. søndag e. trinitatis) Kl. 09.00 NN Ingen

SEPTEMBER 2019
01.09 (11. søndag e. trinitatis) Ingen Kl. 09.00 JK Udflugt

Gudstjenesteliste
JUNI, JULI & AUGUST 2019

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.


