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Nu er den her!
Bibelen 2020! En ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog.
Bibelselskabet har inddraget og afprøvet oversættelserne på 500 frivillige “testlæsere”
fordelt på 60 læsegrupper rundt i Danmark.

Mennesker med en aldersspredning fra 13 år til 85 år fra forskellige erhverv.
Alle, fagfolk som testlæsere, har arbejdet ud fra fire enkle punkter.
Bibeloversættelsen skal være:
• Forståeligt – uden noter
• Mundret – ikke slang
• Smukt, gerne poetisk – men ikke “gammeldags”
• Rigt varieret – med respekt for tekstens forskellige genrer

Den har været næsten 20 år undervejs og udkom 20. marts 2020 – hele
Danmarks nye bibel. Bibelen trøster, udfordrer, vejleder og inspirerer os.
Den hjælper os med at forstå os selv og den verden vi lever i sammen.
Med Bibelen 2020 er Bibelens ord nu også tilgængelige på et mundret
og nutidigt dansk. Og den findes også som lydbog og e-bog.
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I over 2000 år har Bibelens tekster talt til
mennesker i nød – trøstet dem og givet dem
fornyet håb og livsmod. Dette forår, hvor vi alle
er påvirkede af corona-panemien giver hele
Danmarks nye bibel ord til trøst og håb.
Grib telefonen og læs de små skriftsteder højt
for en du gerne vil give trøst, mod og håb –
en der måske ikke har så godt et syn længere til
selv at kunne læse.

Livet ville føles lyst som på en solskinsdag;
selv på mørke dage ville du mærke morgenlyset.
Så kunne du stole på, at der var håb for dig, se dig
trygt omkring og lægge dig til ro.
Jobs Bog, kapitel 11, vers 17-18

Gud vil gå foran dig og være hos dig. Han vil
aldrig svigte dig, og du skal ikke være bange.
Femte Mosebog, kapitel 31, vers 8

Jeg er nemlig sikker på, at ingenting kan skille os
fra den kærlighed, Gud viser os gennem Jesus
Kristus. Hverken død eller liv, engle eller
universets magter, noget i nutiden eller noget i
fremtiden, ingen kræfter eller noget i den højeste
himmel eller den dybeste afgrund eller nogen
skabning overhovedet.
Paulus’ Brev til Romerne, kapitel 8, vers 38-39

Jeg lader min fred blive tilbage hos jer. Den fred,
jeg giver, er ikke den samme fred som den, verden
giver. I skal ikke være urolige eller bange.
Johannesevangeliet, kapitel 14, vers 27

Ordet “bibel” er sprogligt beslægtet med ordet
bibliotek. Og det er ikke noget tilfælde.
For Bibelen er som et bibliotek, hvor der findes
mange og meget forskellige typer af tekster,
genrer og stillejer. Derfor afspejler oversættel-
sen i Bibelen 2020 også de forskellige genrer i
Bibelen; fortællestoffet, poesien, lovteksterne
og så videre.

Prøv selv Bibelen 2020!

www.bibelselskabet.dk/bibelvers-til-troest
-og-haab-i-en-corona-tid

Menighedsrådet har fået et
Gudstjenesteudvalg

”Fordi gudstjenesten angår alle”. Det var over-
skriften på en kronik fra tre af landets biskop-
per, da de for snart tre år siden igangsatte et
udredningsarbejde af folkekirkens gudstjeneste-
liv. Et arbejde, som indtil videre er mundet ud i
tre rapporter og nogle lettere læselige ”pixie-
bøger” om dåb, nadver og gudstjenesten, der er
tænkt som debatoplæg for det videre liturgiske
arbejde i folkekirken.

I foråret 2020 har der været inspirationsmøder
flere steder. Og i Vallekilde-Hørve har vi i
menighedsrådet fået et gudstjenesteudvalg.
Som et nyt tiltag vil vi i efteråret forsøge os med
“Månedens salme”. Tanken er, at en af salmerne
i gudstjenesten gentages hver søndag i en
måned. Siden 2016 er der udgivet mere end 300
nye salmer fra forskellige forlag, og vi har alle-
rede salmebogstillægget “100-salmer” i sogne-
kirkerne. I løbet af året vil flere nye salmer finde
vej til vores gudstjeneste som “månedens
salme”. Glæd jer til at synge med på flere
salmer og melodier fra vores tid.

Jens Kirk & Karin Wandall, sognepræster

Som læser må man gerne opleve, at der er forskel,
og samtidig gør sproglig variation helt grundlæg-
gende læsningen mere spændende.
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Med thomaskravet står vi her,
med tvivlens skæl for øjets skær
– langfredags angst i mindet.
Du kender, Gud, vor splittethed,
vor længsel mod dit lys, din fred
og kulden dybt i sindet.

Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre – intet mer
– en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved:
men dage dør i tiden.

I dybet under stenet jord
må tjørnen søge vandets spor
med blinde, hvide rødder.
Vi famler skræmt i gravens skød,
men ser kun naglegab og død
og sår på dine fødder.

Da kommer du igen til os
hver lukket dør, hver tvivl til trods
med ord, vi kan fornemme.
Bag det, som vore øjne ser:
lidt vin, lidt brød – og intet mer!
dér hører vi din stemme.

Her er det tunge glædesbud,
hvis pris, min Herre og min Gud!
til bunds du selv kun kender.
Her får du for dit liv, dit blod
min thomastro, mit svage mod
– og gir mig dine hænder.

Joh. 20,24-29

Lisbeth Smedegaard Andersen 1988

Provstiets fælles indsamlingsprojekt 2020
og fællesmøde: “Akuttelefonen i Myanmar”

Fra Kristi Himmelfart 21. maj starter provstiets nye
fælles indsamling i kirkerne – Akuttelefonen i
Myanmar – til Danmission kirkepartner i Myanmar.
Læs mere om indsamlingen i kommende kirkeblad.

Der afholdes Fællesmøde 2020 om indsamlings-
projektet 30. september kl. 19.30 i Vallekilde
præstegårds mødesal, hvor Christina Kofoed-Nielsen
fra Danmission fortæller om kirkeliv i Myanmar og
hvorfor vi skal hjælpe med at holde Akuttelefonen
åben. Spedalskhedsmissionen takker for den støtte
der er givet til “Giv en kørestol” til spedalske i
Bangladesh gennem provstiindsamlingen 2019.

Læs mere på www.danmission.dk/projekt – om det
det håb Akuttelefonen giver og den livslinje, som
kirken i Myanmar har oprettet for at hjælpe de
mange mennesker, som lever på flugt, bor i
flygtningelejre eller på anden måde er udsat for
overgreb og konflikter.

DU KAN STØTTE og hjælpe med at holde Akut-
telefonen åben i Myanmar ved at give et beløb til
kirkekollekten i din kirke eller ved donation via
netbank til provstiets indsamlingskonto:
0537-0000499013. Tak om du vil være med!
Provstikomiteen – kontakt: Karin Wandall,
Vallekildevej 152, 4534 Hørve, tlf. 60 59 95 12.



4

Fra formanden…
Sangen har en egen magt, som blev af Gud den givet,
i dens toner er der lagt, en trøst til hele livet.
Derfor syng, når du er glad! Syng når sorgen trykker.
Glæden øges for hvert kvad, og sorgen bort du synger.

Et forår banker på, en mild vinter er gået og
lyset er vendt tilbage, uret er stillet frem…
Men coronavirus som i skrivende stund har
ændret hele verdensbilledet – har ændret på
vores daglige liv. Hen over vinteren har der
været babysalmesang hver tirsdag i Hørve kirke
med sang og pludring. Og onsdage-eftermid-
dage indtog minikonfirmanderne fra 3. klas-
serne tårnrummet til snak, historier, sang og
hygge. Vi har sunget med beboerne på Bakke-
gården. Ja, det er noget vi HAR brugt vinteren
på – FØR Corona – men som vi vil glæde os til
IGEN snart at fortsætte med – dog nok med helt
nye øjne. Vores dygtige gravere har anlagt en
ny rund urnegravplads på Hørve kirkegård, og i
løbet af foråret vil der også blive anlagt flere
urnegrave på den nye kirkegård i Hørve.
I Vallekilde arbejder vi på, at der kommer en
bedre indkørsel til kirkegården og at området
ved graverfaciliteterne forbedres og forskønnes.

DIT SOGN DIT VALG
Her i 2020 skal der vælges nyt menighedsråd.
Læs den lille folder, som vi sender med ud med
kirkebladet. Menighedsrådets arbejde er spæn-
dende, men det kan også være krævende.
Det giver et godt fællesskab, fordi vi arbejder
sammen, og alle har noget at bidrage med –
om det er lidt eller meget, har det betydning
for vore sogne.

ORIENTERINGSSMØDE 12. MAJ KL. 19.00
Jeg håber, at der er rigtigt mange, der møder
op til orienteringsmødet den 12. maj kl. 19.00
om menighedsrådsvalget 2020. Kom og hør om
arbejdet kunne være noget for dig. Mødet er i
Præstegårdens mødesal, hvor Menighedsrådet
vil informere om menighedsrådets arbejde og
om de tanker og ideer vi har for den kommende
tid. Og mød også op når der skal stemmes om
sammensætningen af kandidatlisten den 15.
september. Hos os i Vallekilde og Hørve skal der
vælges 7 i alt – 2 fra Vallekilde sogn og 5 fra
Hørve sogn.

Nu banker påsken og alle de følgende hellig-
dage på. Vi skulle have haft konfirmation for
26 unge mennesker. Gr. Coronavirus situationen
er alle konfirmationer flyttet til september 2020.
Menighedsrådet takker for de gode oplevelser
med alle konfirmanderne i deres konfirmand-
forløb. Vi vil glæde os til at ønske dem og deres
familier tillykke til efteråret.

Mange forårs hilsner fra menighedsrådet
Inge-Lise Christensen, formand

Husk at vi kan mødes på nettet!
Og husk også i disse Coronatider: Vi skal vise
sammenhold ved at holde afstand!!
www.vallekildehoervekirker.dk her kan du finde
alle informationer omkring kirkerne, fotos fra
afholdte arrangementer og info om kommende.
Du kan også møde os på Facebook.

Deadline
for indsendelse af artik

ler og billeder til næste
Kirkeblad:

17. juli 2020. BEMÆRK
at kirkebladet gælder

en måned

mere - frem til 1. augu
st
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Forår blir’ til efterår…
Forårets konfirmationer udskydes til efteråret
Fra biskoppen er den fælles melding til sognene,
at konfirmationer kan afholdes efter pinse –
eller til efteråret. I Vallekilde-Hørve har vi valgt
at flytte dem til efteråret, så alle kan få tid til ny
planlægning.

De nye konfirmationsdatoer er:

• Søndag den 6. september i Vallekilde Kirke
kl. 09.30 og kl. 11.00

• Søndag den 13. september i Hørve kl. 10.00

Festen starter jo i kirken og fortsætter for mange
med en dejlig fest, hvor så mange som muligt,
venner og familie, gamle som unge, forhåbent-
ligt slår kreds om konfirmanden – dagens
hovedperson. Den glade forventning skal vi
fastholde, selvom man må vente lidt længere!

I mange hjem har forberedelserne allerede været
i gang længe. Festlokalet er lejet, maden bestilt,
invitationer sendt ud, sangene og talerne så
småt skrevet, tøjet købt og bordplanen lagt.

En del arbejde skal nu gøres om: Nye bookinger,
nye invitationer osv. men måske også nyt tøj :-)
Det kan være svært for jer konfirmander at
vente så længe på jeres store dag!
Men når I tænker på, at det gælder om at passe
på hinanden og især jeres egne bedsteforældre
og ældre gæster og andre i en mulig risiko-
gruppe for coronasmitte – så er det nok lige til
at forstå for alle jer.

Der bliver generalprøver til konfirmationerne
efter skoletid den 1. september. Mere informa-
tion gives på hjemmesiden efter sommerferien.
Følg med på vallekildehoervekirker.dk

AFLYSNING:
Forårskoncerten i Hørve Kirke med trioen Karin Sauer, Lars Aabo og Daniel
Abildgaard – torsdag den 23. april kl. 19.00 i anledning af Daniels 10 års
jubilæum som vores faste organist – er aflyst. Ny dato kommer.

HOLD DIG ORIENTERET på www.vallekildehoervekirker.dk – også med øvrige
arrangementer gr. coronavirus (Covid-19) situationen.

PÅSKE: Gudstjenesterne i kirkerne er aflyst gr. coronavirus (Covid-19) situationen*
Det gælder også afslutning for minikonfirmander 2. Påskedag

Der bliver dog mulighed for at opleve påskens gudstjenester (video) via kirkens hjemmeside
- et sammarbejde mellem præsterne i Odsherred.

* Hold dig orienteret om gudstjenester via kirkens hjemmeside og opslag på kirkernes opslagstavler.

Konfirmandindskrivning
Konfirmandindskrivning til konfirmation forår 2021 sker i forbindelse
med deltagelse i gudstjenesten søndag den 21. juni kl. 10.30 i Hørve
Kirke. Bagefter er der forfriskninger i kirkens tårnrum og indskrivning.
Husk at medbringe kopi af konfirmandens dåbs-eller navneattest!
Konfirmationsdatoer i 2021 er søndag den 18. april i Hørve Kirke og
søndag den 25. april i Vallekilde Kirke.



Til kalenderen…
Kommende menighedsrådsmøder 2020
Sker efter reglerne for forsamling jf.
Coronavirus (Covid-19) aktuelle situation:
Torsdag den 16. april kl. 18.30
Torsdag den 14. maj kl. 18.30
Torsdag den 11. juni kl. 18.30

Sædvanligvis afholdes alle møderne i Præstegårdens
mødesal, med indkørsel og indgang fra Bjergesøvej.

STRIKKEDAMER
Strikkedamerne strikker derhjemme så længe
man ikke må forsamles. Har du brug for flere
oplysninger så ring til Marianne Møllegaard på
tlf. 59 65 75 17 eller mal17moe@gmail.com

2. Pinsedag den 1. juni fællesgudstjeneste
Foran hjemmeværnsgården ved Esterhøj.
Sammen med nabokirkerne afholder vi fælles
gudstjeneste i det fri kl.11. Fra kl.10 vil der være
kaffe og morgenbrød og der vil være skattejagt
for børnene – gæt et eventyr mm. I tilfælde af
dårligt vejr er der gudstjeneste kl. 11.15 i Kors-
kirken, Vallekilde. Se mere i pressen.

Sommerfest den 14. juni i Præstegården
Vi begynder i Vallekilde Kirke med gudstjeneste
kl. 14.00 og går derefter i præstegården, hvor
der er kaffe og kage. Vi får besøg af at ægte-
parret Heinke og Hans Hansen fra Horsted i
Sydslesvig – som vil fortælle om at være dansk-
sindet i Grænselandet, gået i dansk skole og at
være feriebarn i Danmark. De vil også fortælle
lidt om Genforeningen. Alle er velkomne.

HUSK (Sæt X): Sogneturen den 23. august
Turen går til Gjorslev gods. Søndagsbuffet ved
Gjorslev Bøgeskov. Stevns Klint. Højerup gamle
kirke. Sæt kryds i kalenderen og læs mere på
www.vallekildehoervekirker.dk – og i næste
kirkeblad, som udkommer 01.08.20

“4. maj 1945” – året for Danmarksbefrielse
Lad os stå sammen om at mindes “4. maj 1945”,
da Danmark blev frit: De lokale foreninger og
kirker afholder mandag den 4. maj fra kl. 19.00
i dagens anledning følgende:

Kl. 19.00 i Hørve Kirke: Faneindmarch, gudstje-
neste v/ præsterne Janne Sulkjær og Jens Kirk.
Kl. 19.45 går vi fra kirkepladsen med tændte
fakler og fanerne forrest mod Mindestenen
ved fritidscentret – her synges et par fælles
sange inden Hans Anker Jørgensen taler om
befrielsen kl. 20.15. Efterfølgende indbydes til
kaffe og samvær i fritidscentret.

Lørdag den 2. maj vil der om formiddagen
blive lagt en krans på fællesgraven på Kors-
kirkens-, Vallekildes- og Hørves kirkegårde.
Der vil også blive lagt en krans ved Mindestenen.
Der vil være et arrangement i medborgerhuset
(se tidspunkt på hjemmesiden) for vores nye
medborgere fra andre lande, hvor de vil blive
informeret om historien omkring dét der skete
for 75 og 80 år siden.

Sommersjov i Bøgelunden
28. juni Leg og hygge med VHG
05. juli Pensionistforeningen afholder banko
12. juli “Syng Kim Larsen sange” i sogne-

kirkerne med Winnie og Daniel A.
19. juli Kagebord Medborgerhuset og Spar

Søndag 2. august Gudstjeneste på Nekselø
Sammen med Føllenslev Sogn og Særslev Sogn
holder vi gudstjeneste på Nekselø. Vi sejler fra
Havnsø kl. 9.45 og retur kl. 16.10.
TILMELDING ER NØDVENDIG, da kirkerne
betaler og bestiller overfart: Tilmelding til
Inge-Lise på tlf. 20 43 91 54 eller mail:
ingehe@privat.dk. HUSK selv at medbringe
frokost og drikkevarer, da man ikke kan købe
noget på øen. Vi bliver budt på kaffe og kage
hos Jane og Kåre inden vi sejler hjem. BEMÆRK
at der er mulighed for at blive transporteret
rundt Nekselø i bil.6



Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
FORMAND: NIELS NIELSEN, TLF. 28 85 92 27

ONSDAG DEN 15. APRIL
Minder fra Sejerø v/ Peter Friis Jensen, Fårevejle

ONSDAG DEN 22. APRIL
Evangelisk-Luthersk v/ Mikkel Vigilius, Hillerød
(videomøde)

ONSDAG DEN 29. APRIL
Danmission – Odsherred provstis indsamlingsprojekt
v/ Karin Wandall

ONSDAG DEN 13. MAJ
Bjergprædiken v/ Lennart Grønkjær-Davidsen

ONSDAG DEN 20. MAJ
Josua under oplæring v/Henrik Nymann Eriksen,
Hillerød (videomøde)

ONSDAG DEN 27. MAJ
Sangaften v/ Asbjørn Janke Hansen, Svinninge

ONSDAG DEN 10. JUNI
Josua i spidsen for Guds folk v/ Henrik Nymann
Eriksen, Hillerød (videomøde)

ONSDAG DEN 17. JUNI
Tur i det blå v /Hanne og Bjarne Sandø Jensen

LØRDAG DEN 20. JUNI
Indre Mission Nordvest holder sommerfest hos Inge
og Jens Bendix, Alleshave. Nærmere følger

TORSDAG 16. – LØRDAG 25. JULI
Fårevejle Bibelcamping.
Se nærmere: www.lejrogcamping.dk

Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus,
Vallekildevej 13, kl. 19.00, hvis ikke andet
tidspunkt er angivet. Alle er velkomne!

Med forbehold jf retningslinier/Coronavirus

Kontakt…
Adresser – træffetider:
Sognepræster: Jens Kirk (kirkebogsførende) og
Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve.
Jens Kirk: Tlf. 24 59 82 85. Mail: 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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APRIL VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
05.04 (Palmesøndag) Ingen AFLYST
09.04 (Skærtorsdag) AFLYST* Ingen
10.04 (Langfredag) AFLYST* Ingen
12.04 (Påskedag) Ingen AFLYST* (Dåb aflyst)
13.04 (2. Påskedag) AFLYST* Ingen
19.04 (1. søndag efter påske) Ingen kl. 10.30 JK
26.04 (2. søndag efter påske) Kl. 09.30 JK (Konfirmation aflyst) Ingen

MAJ
03.05 (3. søndag efter påske) Ingen Kl. 10.00 JK (Konfirmation aflyst)
08.05 (Bededag) Kl. 10.30 JK Ingen
10.05 (4. søndag efter påske) Ingen Kl. 10.30 JK (DÅB)
17.05 (5. søndag efter påske) Kl. 10.30 KW Ingen
21.05 (Kristi Himmelfart) Ingen Kl. 09.00 ATJ
24.05 (6. søndag efter påske) Kl. 09.00 ATJ Ingen
31.05 (Pinsedag) Ingen Kl. 10.30 JK

JUNI
01.06 (2. Pinsedag) Kl. 11.00 Fællesgudstjeneste Kl. 11.00 Fællesgudstjeneste

v/ Hjemmeværnsgården v/ Hjemmeværnsgården
07.06 (Trinitatis) Kl. 10.30 JK (DÅB) Ingen
14.06 (1. søndag efter Trinitatis) Kl. 14.00 JK SOMMERFEST Ingen
21.06 (2. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 JK Konfirmandindskrivning
28.06 (3. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen

JULI
05.07 (4. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 09.00 ATJ
12.07 (5. søndag efter Trinitatis) Kl. 09.00 ATJ Ingen
19.07 (6. søndag efter Trinitatis) Ingen Kl. 10.30 ATJ
26.07 (7. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Ingen

AUGUST
02.08 (8. søndag efter Trinitatis) Gudstjeneste på Nekselø Gudstjeneste på Nekselø

Gudstjenesteliste
APRIL| MAJ | JUNI | JULI 2020
Hold dig orienteret om gudstjenester via www.vallekildehoervekirker.dk
og opslag på kirkernes opslagstavler gr. Coronavirus/Covid-19 situationen.
* Der bliver mulighed for at opleve påskens gudstjenester (video) via kirkens
hjemmeside - et sammarbejde mellem præsterne i Odsherred.

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.


