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Folkekirkelige podcasts bobler frem
For tre år siden var der stort set ingen. I dag laver
stifter, provstier og præster podcasts som aldrig
før. Det er et oplagt medie til at tale om tro.
KILDE: www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/folkekirkeligepodcasts-bobler-frem

Som med så mange ting i 2020 startede det med
en pandemi. Pludselig havde to præster og venner
Ane Øland Bækgaard og Jens Fogh tid tilovers i
kalenderen til at snakke sammen - sådan rigtigt over telefonen. Lange samtaler om ”alt mellem
himmel og jord”. De var så opløftede efter samtalerne, at de ville afprøve, om det også kunne
komme andre til gode. Derfor gik de til mediet
Heartbeats og lavede en prøveoptagelse til en
podcast.

”Vorherre Bevares”
Det er foreløbigt blevet til seks afsnit af podcasten 'Vorherre Bevares', hvor de to præster
taler om så forskellige ting som sure børn på
cykelstien det ene øjeblik og syndsbegrebet det
næste. Fra det nære og dagligdagsagtige til den
store og ofte mere abstrakte samtale om tro.
Det har været et vigtigt afsæt for værterne ikke
at foregive, at de som præster sad med svarene
på rede hånd. – Præster er også mennesker med
tvivl og svagheder. Med et program som 'Tal til
mig' på P1, synes jeg faktisk, det er blevet tydeligt, at ikke-teologer ofte har et bedre og mere
umiddelbart sprog for tro end mange præster,
siger programmets anden vært Jens Fogh.
LÆS MERE PÅ www.folkekirken.dk

FRA FORMANDEN…
Nu er sommeren over os, og efter en tid med
mundbind, afstand og forsamlingsforbud kan vi
atter være sammen – dog skal vi tænke os om,
når vi mødes. Vi glæder os til at se jer alle til
velkendte og nye arrangementer.

På www.vallekildeoghoervekirker.dk kan du
finde alle informationer omkring kirkerne, fotos
fra afholdte arrangementer og info om kommende. Du kan også møde os på Facebook.

Velkommen til vores nye kirkesanger

Torsdag den 12. august
Torsdag den 09. september
Torsdag den 14. oktober og
Torsdag den 11. november

Fra 1. juli er Karin Skrydstrup Hegelund ansat
som kirkesanger. Vi byder Karin velkommen og
håber, at hun vil falde godt til her hos os.
I foråret har graverne fjernet beplantning og
plantet nyt ved præstegården, og arbejdet med
at fjerne betonkantstenene på Hørve kirkegård,
er de også kommet et godt stykke videre med.
Hen over efteråret håber vi at være tilbage med
alle de aktiviteter, vi havde i kirkerne og i præstegården. Der er også aftaler med Bakkegården,
Medborgerhuset, og meget snart vil vi afholde
nogle arrangementer sammen med Lammefjordens aktive kvinder (de arrangementer kan I
læse om på hjemmesiden og i dagspressen)

Kommende menighedsrådsmøder

Alle møder afholdes i præstegården kl. 18.30,
Vallekildevej 152, indkørsel og indgang fra
Bjergesøvej.

Gudstjenester på Bakkegården
Torsdag den 26. august v. Jens Kirk
Torsdag den 30. september v. Janne Sulkjær
Torsdag den 28. oktober v. Jens Kirk
Torsdag den 25. november v. Janne Sulkjær
Torsdag den 23. december v. Jens Kirk

Menighedsrådet ønsker alle en god
eftersommer og efterår
Inge-Lise Christensen, formand

af artikler og billeder
Deadlineblae d:for22.indsnovendembelseer 202
1
til næste Kirk
Lay-out: WWW.FICHOGCO.DK
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https://arkiv.dk/vis/4749590

GUDSTJENESTE PÅ NEKSELØ
søndag den 8. august kl. 09.30
Sammen med Føllenslev-Særslev sogne tager vi
til gudstjeneste på Nekselø. I år er Grevinge
sogn indbudt til at tage med, så vi håber på
dejligt sommervejr og et stort fremmøde til
denne tilbagevendende begivenhed.
TILMELDING er nødvendig til Inge-Lise på mobil
20 43 91 54 eller mail: ingehe@privat.dk,
da kirken betaler og bestiller færgeoverfart.
Vi sejler fra Havnsø kl. 9.45 – kom venligst 15
minutter før. Vi er tilbage tilbage i Havnsø kl.
16.30. Husk selv at medbringe frokost og
drikkevarer, man kan ikke købe noget derovre.
Inden vi sejler hjem bliver vi budt på dejlig kaffe
og kage hos Jane og Kåre.
BEMÆRK: Der er mulighed for, at blive transporteret rundt i bil for dem, der ikke går så godt.

SOGNETUR
søndag den 22. august kl. 08.30
Turen går til Svendborg hvor vi besøger
Forsorgsmuseet. Vi bliver vist rundt på den del,
der var den sidst lukkede fattiggård (1974) og
er siden bevaret som museum. Derefter kører vi
til Bregninge Kro på Tåsinge, hvor vi spiser en
dejlig frokost, og efter en lille rundtur på
Tåsinge, kører vi til Hørvævsmuseet ved
Krengerup Gods ved Glamsbjerg. Efter en rundvisning drikker vi kaffe i caféen inden turen går
hjemad.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Hørve
Kirke kl. 08.30. Bussen kører fra pladsen foran
kirken kl. 09.00. Vi forventer, at være hjemme
igen kl. ca. 18.30.
Prisen for deltagelse er inkl. mad og kaffe
kr. 250,- pr. person som betales i bussen.
TILMELDING til turen til Inge-Lise på mobil
20 43 91 54 eller mail: inge@privat.dk
senest den16. august.
Turen er forbeholdt borgere i Vallekilde og
Hørve sogne, men hvis der er ledige pladser,
kan udensogns komme med.
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Konfirmander – se her:
Konfirmandopstart 14. september

Gospel, Konfirmand- og familiegudstjeneste

6 vigtige datoer til konfirmandernes kalender i
efteråret: 14.09, 21.09, 26.09, 09.10, 04.11 og
28.11. Alle dage er en obligatorisk del af
konfirmandforløbet!

Hørve Kirke 1. søndag i advent: 28.11 kl. 10.30
Konfirmanderne medvirker med sang og læsninger. Gospelsangen ledes af Maud Kofod.
Efter gudstjenesten går vi med fakler i optog og
tænder juletræet ved stationen (en del af Jul i
Hørve).

Konfirmationsforberedelsen begynder tirsdag
14. september: Alle konfirmander undervises i
efteråret på tirsdag eftermiddage fra kl. 14.20
til 15.50 (minus uge 42) i Vallekilde præstegårds
konfirmandstue (Vallekildevej 152) samt i kirken.
Konfirmander fra Sydskolen, afd. Fårevejle og
Asnæs hentes fra skole af Vig taxa og køres til
præstegården. I sørger selv for hjemtransport-

Konfirmand-udflugt til København
lørdag den 9. oktober kl. 09.15
Vi tager med turbus på heldagsudflugt til
København. Vi skal opleve ”Troens Billeder” –
en fortælling og udstilling på Nationalmuseet.
Bagefter skal vi på havnerundfart og der bliver
også tid til en gåtur på Strøget. Vi spiser på
restaurant på vejen hjem (kirken betaler).
Afgang om morgenen fra Hørve Kirke kl. 09.15
og hjemkomst kl. ca. 17.30
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Forårets konfirmandundervisning 2022
Hele temadage med skolefri til konfirmationsforberedelse tirsdag 25. jan. og torsdag 3. marts.
Udflugt til KONFIRMAND-TRÆF i Roskilde Domkirke en eftermiddag/aften i uge 5 (vi håber på
tirsdag 1. feb). Derudover er der afsluttende
undervisning/generalprøver tirsdag 26. april
efter skole i uge 17 efter påske.
Undervisere er sognepræsterne Karin Wandall,
tlf. 60 59 95 12, kkw@km.dk og Jens Kirk, tlf.
59 65 62 60, jkw@km.dk. Jens forestår selve
konfirmationerne i foråret 2022:
1. maj i Vallekilde Kirke og 8. maj i Hørve Kirke.
Konfirmationsinfo lægges løbende på kirkens
hjemmeside www.vallekildeoghoervekirker.dk
og på kirkens Facebook.

Disse herlige konfirmander
skal konfirmeres i 2021
Hørve Kirke 5. september kl. 10.30
Andreas Bathum
Melissa Brandt de Barnholt-Koenig
Celina Søderdahl Christensen
Danny Magdaleno Hofby
Xander Agersted Karlsen
Ida Steinmann Larsen
Nanna Gylling Rønholt

Hørve Kirke 5. september kl. 11.30
Oskar Karlsen
Laurits Lucassen
Hjalte Hoffmann Modin
Valdemar Søren Juul Nyholm
Aksel Hartz Rasmussen
Luca Scharling Pedersen

Vallekilde Kirke 12. september kl. 11.00
Marcus Skov Hansen
Marikka Hilden Holm
Silje Højmark Jensen

https://www.wallofcelebrities.com/celebrity/
nicolaj-kopernikus/pictures/nicolaj-Kopernikus_1816464.html

”Fra Bondedreng i Skippinge
til de skrå brædder”
Onsdag den 8. september kl. 17.30 får vi
besøg af skuespiller Nikolaj Kopernikus

SOGNE- OG FORÆLDREAFTEN med
konfirmanderne og Per Krøis Kjærsgaard
(Linedansersangen)
I Vallekilde præstegård
torsdag 4. november kl. 19.00

Vi starter med fællesspisning kl. 17.30 hvorefter
Nicolaj vil fortælle om hans vej fra Skippinge til
dér, hvor han er i dag. Af hensyn til traktementet
er der TILMELDING til kirkekontoret: Send en
mail til: agje@km.dk eller ring på tlf. 59 64 01 39
onsdag og fredag, eller tilmeld dig til Inge-Lise,
tlf. 20 43 91 59, mail: ingehe@privat.dk
Maden koster kr. 40,- for voksne og kr. 20,- for
børn, og det betales med kontanter eller via
MobilePay på aftenen.

Top 50 – Den danske sang: ”Hvorfor er det nu vi
synger”? En aften med fællessang og fortælling. Kaffe undervejs samt information om
konfirmandforløbet.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
OBS: Forældre og konfirmand følges ad.
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Høstgudstjeneste, kirkefrokost og bazar
Høstgudstjeneste og kirkefrokost med
foredrag søndag 26. september kl. 10.30
i Vallekilde Kirke og præstegård
Konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten
(mødetid kl. 10.15) og bærer blomster og afgrøder
ind i kirken. Efter gudstjenesten holder vi
auktion i våbenhuset over kager, frugt, grønt
og blomster fra årets høst. Det indkomne beløb
går til indsamlingsprojektet ”Akuttelefonen i
Myanmar”. HUSK lidt mønter eller MobilePay
60599512. Bagefter går vi i præstegården til
kirkefrokost og foredrag:

Adam og Eva – og Patrick fra Herlev
Prædikant og fortæller v. høstgudstjenesten er
Ph.d. i teologi, Søren Holst. Efter fællesspisning
i præstegården fortæller Søren Holst om ”Adam
og Eva – og Patrick fra Herlev”. Patrick fra Herlev
eksisterer ikke. Bibelselskabet har opfundet
ham for, at oversætterne kunne bruge ham som
forbillede i arbejdet: ”Kan Patrick, som er 14 år,
uden videre forstå denne sætning?”, har vi
spurgt os selv. Hvis svaret var ”Nej” eller Tjoh,
tjah”, var oversættelsen ikke god nok endnu.
Foredraget fortæller om, hvordan man oversætter for læsere, der overhovedet ikke kender
Bibelen i forvejen – og Søren illustrerer det
rundhåndet med eksempler fra arbejdet med de
kendte fortællinger fra Bibelens begyndelse.
Der bliver også mini-bazar i mødesalen med
salg af hjemmelavet marmelade, lidt fra haven,
”lopper”, og sponsorerede effekter, beløbet
herfra går til lokal menighedspleje, så HUSK lidt
mønter eller MobilePay 20439154.

FÆLLESMØDE torsdag 30. september
i Grevinge kirkes sognegård kl. 19.30
om Odsherred provstis indsamlingsprojekt
2021 til Akuttelefonen i Myanmar
Danmissions generalsekretær Kristian Sloth, der
har besøgt Myanmar, fortæller om land, kirke
og folk – og hvordan kirkens arbejde med nødhjælpstelefonen er en livlinje for mennesker
midt i kaos af borgerkrig med bortførsler, overgreb og konflikter!
Kirkens åbne nødlinje – gør en verden til
forskel! I forvejen var situationen i Myanmar
anspændt, men nu har militærkuppet i Myanmar
1. februar i år gjort befolkningen i landet
endnu mere bange. Det er svært at få kontakt
fra Danmark til samarbejdspartnerne i landet,
fordi militæret jævnligt lukker ned for alle
forbindelser til omverdenen. Men der er brug
for hjælp som aldrig før. I Odsherred provsti
samler kirkerne derfor igen i år ind til Myanmar.

Du kan støtte
Du kan støtte provstiets fælles projekt ”Akuttelefonen i Myanmar” gennem kirkekollekt i
din kirke eller via netbank til FKM Odsherred
Provsti, bankkonto: 0537-0000499013.

Vil du vide mere?
Så kontakt provstikomiteen/Karin Wandall på
tlf. 60 59 95 12 eller mail: kkw@km.dk
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Mest for børn
Babysalmesang
Vi begynder med en ny sæson babysalmesang
tirsdag den 28. september kl. 10.00 i Hørve
Kirke og 7 tirsdage frem (minus uge 42).
Altså 28/9, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11.
Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende
og sansestimulerende musikalsk oplevelse
sammen med dit barn. Vi mødes fra kl. 10 til ca.
kl. 11.30. Alle forældre med børn i alderen
0-12 måneder er velkomne. Vi synger i ca. 45
minutter, hvorefter der er kaffe/the og frugt.
Underviser er musiklærer, kirke og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen.
TILMELDING til Gitte på mail:
gitte.k.nielsen@outlook.dk eller mobil
23 70 18 86. Vi slutter forløbet af med en
kravlegudstjeneste lørdag den 20. november
hvor fædre/mødre/bedsteforældre og søskende
er velkomne til, at komme og opleve noget af
det vi har lavet til “babysalmesangen”.

Børnelitteraturfestival med Guds ABC
Hørve Kirke 01. november kl. 10
Marianne Iben Hansen, forfatter til Guds ABC,
kommer til Hørve Kirke mandag 1. november
fra kl. 10.00-11.00 og læser og rapper rim og
remser om Gud og bibelen. Hun er vor tids
Halfdan Rasmussen. Et leg i ord og billeder
– og med musik ved organist Daniel Abildgaard.
Et arrangement for indskolingen (1.-3. klasse)
i Vallekilde-Hørve. Indskolingens lærere fra
friskole og kommuneskole i Vallekilde-Hørve
kan tilmelde deres klasser. Tilmelding via Børnelitteraturfestivallen. Antal: max 100 personer.

Kravlegudstjeneste og Dåbsjubilæum
Lørdag 20. november kl. 11.00 i Hørve Kirke
En gudstjeneste i øjenhøjde med de små fra
0-5 år. Børnefamilier, babysalmesangere, dåbsjubilarer og alle andre er også velkommen til,
at opleve ”Det største for de mindste” – en halv
times tid med fortælling, bibelleg, sang og
musik. Større søskende er selvfølgelig også
velkomne. Der må kravles og pludres, som man
har lyst ved denne børnegudstjeneste, hvor
sanserne inddrages.

Dåbsjubilarer
Kirken har indkøbt gave til jer, der blev døbt for
ca. 5. år siden. TILMELD gerne dit barn til dåbsjubilæet forud: Med barnets navn på mail til
kkw@km.dk eller sms 60599512, så har vi en lille
gave parat. Gitte K. Nielsen, der også har babysalmesang i Hørve Kirke står for gudstjenesten
sammen med præsten Karin. Vi byder på frugt,
boller og saftevand i tårnrummet bagefter.

I efteråret er der mulighed for lørdagsdåb:
den 6. november i Vallekilde Kirke
Kontakt sognepræst Jens Kirk eller
Karin Wandall. Se kontaktinfo på side 11.
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I Danmark, USA og England er Karen Blixen
mest berømt for værkerne ”Syv Fantastiske
Fortællinger”, ”Den Afrikanske Farm” og nogle
noveller ”Fra Det Gamle Danmark” m.fl.

Alle er velkomne
Tovholder for læsekredsen er Hans-Jørgen
Møllegaard. Læsekredsen udfolder sig i
Præstegårdssalen på følgende tirsdage:
12. og 19. oktober samt 2. og 9. november 2021
fra kl. 19.00-22.00. Der vil som sædvanligt være
kaffe og kage i pausen.

Læsekreds

Musikcafé

Corona-pandemien satte en stopper for, at vi
kunne gennemføre læsekredsen i februar/marts
måned 2021. Men vi forsøger igen her i efteråret 2021, at gennemføre en læsekreds, der har
Karen Blixens forfatterskab som omdrejningspunkt.

Tirsdag 26. oktober kl. 17.30 i Hørve Kirke

Karen Blixen
Karen Blixen (døbt Karen Christentze Dinesen)
blev født 17. april 1885 på Rungstedlund og
døde samme sted den 7. september 1962.
Karen Blixen var en meget beundret digter,
forfatter og historiefortæller, som – foruden
eget navn – skrev under pseudonymet;
Isak Dinesen, Osceola og Pierre Andrézel.
Alle genkender sig nok hendes udsagn:
”I’m a Story Teller”, og hun har sammenlignet
sig med Scheherazade, der i ”1001 Nats Eventyr”
fortæller kaliffen Shahryar eventyr.
Karen Blixens fortællinger og eventyr følger
traditionen af historiefortælling, og de fleste
finder sted i det 19. århundrede eller tidligere.
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– musikcafé ved Lars Aabo, Karin Sauer og
Daniel Abildgaard som spiller og synger stillemusik. Der vil også være fællessang. Alle er
velkomne til denne lille fyraftenskoncert.
Gratis entré.

Tirsdag 30. november kl. 17.30
er der igen musikcafé i Hørve kirke, og ved
denne minikoncert medvirker Isabella Hübener
på fløjte.

Til kalenderen
(Læs mere om arrangementerne her i bladet)
Gudstjeneste på Nekselø 08.08 kl. 09.30
Sognetur 22.08 kl. 08.30
Nikolaj Kopernikus 08.09 kl. 17.30

EFTERÅRSSANGAFTEN
Torsdag 23. september kl. 19.00
Fællessang i præstegårdens mødesal, hvor vi synger fra den nye højskolesangbog og andre valgte
sange. Daniel sidder ved flyglet, og i pausen vil
der være kaffe, the og kage. Pris kr. 20,Konfirmandopstart 14.09 kl. 14.20
Høstgudstjeneste/kirkefrokost 26.09. kl. 10.30
Babysalmesang opstart 28.09 kl. 10.00
Fællesmøde Danmision 30.09 kl. 19.00
Læsekreds opstart 12.10 kl.19.00

CELLOKONCERT med Anker Sigfusson
i Hørve Kirke torsdag 21. oktober kl. 19
Som del af Kirkemusikfestivallen i uge 41-42, spiller
Anker Sigfusson JS Bach Cello Suite nr. 1 og 3.
Han er udannet cellist fra Det Jyske Musikkonservatorium med afluttende diplomeksamen i 1990.
Musikcafé 26.10 kl. 17.30
Børneliteraturfestival 01.11 kl. 10
Sogne- og Forældreaften 04.11 kl. 19.00

ALLEHELGEN
søndag 7. november
Efter gammel skik vil navnene på dem der er
døde i sognene blive læst op ved gudstjenesten
i Hørve Kirke kl. 10.30 og i Vallekilde kl. 14.00.

Maud Kofoed medvirker v. konfirmand- og familiegudstjenesten. Foto: Anders Koch / Apicture

Kirkebyt med Korskirken
Søndag den 14. november går vi til gudstjeneste
kl. 10.00 i Korskirken. Efter gudstjenesten er der
kaffe og hyggeligt samvær i Den gl. Friskole.
Kravlegudstj. og Dåbsjubilæum 20.11 kl. 11.00
Konfirmand- og familiegudstj. 28.11 kl. 10.30
Musikcafé 30.11 kl 17.30

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Den 5. december JUL I VALLEKILDE
Gudstjeneste i Vallekilde kirke kl. 14.00 Isabella
Hübener og kl. 15.00 juletræ i præstegården
Den 12. december KONCERT
Operasanger Magnus Vigilius og Daniel Abildgaard i Hørve Kirke kl. 19.00
Onsdag den 2. februar KYNDELMISSE
Gudstjeneste i Vallekilde Kirke med efterfølg.
dejlig suppe i præstegården.
Opstart af minikonfirmander i uge 6, 2022
LÆSEKREDS 2022
Der vil være læsekreds 4 aftener i februar og
marts. Emne oplyses i næste næste kirkeblad.
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Børn og Kirke
I Vallekilde-Hørve sogne vil vi gerne medvirke
til, at børn og unge får en positiv tilgang til
kristendom, gudstjeneste og kirke.

Særligt for børn
Hvad sker der mon i kirken?
Hvorfor får man vand i håret?
Hvem har alle de små haver uden for kirken?
Hvem er Gud?
Hvem er det, der hænger på korset?
Gode spørgsmål! Vi kan sikkert hjælpe dig med
at finde svar på nogle af dem. Kig ind. Vallekilde og Hørve Kirke har aktiviteter og arrangementer også for dig, som er barn eller ung.
Vi synger, leger og hører historier fra Bibelen.
Fra du er helt lille, kan du sammen med en
voksen komme her og lyttet til musik og sang.
Når du bliver større, kan du blive minikonfirmand (3. klasse) og konfirmand (7. klasse).

Flere gange om året har vi spaghettigudstjenester med mad eller børne- og familiegudstjeneste.
Og der er kravle-gudstjeneste for de mindste.
Ved juletid er der gudstjeneste som juleafslutning for vuggestue-, børnehave- og skolebørn.
Find noget for dig ved at kigge i vores kalender
på hjemmesiden eller ring/mail til os.
Sognepræsterne / Jens og Karin

DROP-IN DÅB
Kom som du er fra nær eller fjern! Fik du ikke
døbt dit barn, mens det var spæd, eller har du
udsat dåben pga. corona? Er du aldrig selv
blevet døbt og ønsker at være en del af folkekirkens fællesskab?
Så kom til drop-in dåb, højtideligt men ganske
uformelt! Du skal ikke bestille tid, men medbringe gyldig legitimation. Børn skal ledsages af
forældre. Præster fra Odsherred provsti vil være
tilstede og tilbyde en kort dåbssamtale og foretage dåben.

Læs mere www.vallekildehoervekirker.dk
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Fårevejle-Indre Mission
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27
ONSDAG 18.8 Café/hyggeaften
v. Niels Nielsen
ONSDAG 25.8 Videomøde “Han afslører os”
v. Leif Andersen
ONSDAG 08.9 ”Den fortabte søn” v. Lars Hvam
ONSDAG 15.9 ”Arbejde og hvile i Guds verden”
v. Kurt Kristensen
ONSDAG 22.9 Videomøde ”Han kæmper for os”
v. Leif Andersen
ONSDAG 29.9 ”Livet til Glæde – 1.Johs 1 v 1-4”
v. Harry Dalgaard
ONSDAG 13.10 Høsttale v. Karin Wandall
ONSDAG 27.10 Tale v. Jørgen Erik Larsen
ONSDAG 10.11 ”Bjergprædiken”
v. Lennart Grønkjær Davidsen
ONSDAG 17.11 Videomøde: ”Han sætter fri”
v. Leif Andersen
ONSDAG 24.11 kl. 18.00 Adventsfest

Møderne holdes i Hørve missionshus,
Vallekildevej 13
(kl. 19.00 hvis ikke andet er oplyst)
Alle er velkomne!

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: Nina Rasmussen.Tlf. 22 63 64 25
E-mail: farmornina@icloud.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:lars.dall@outlook.dk
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Gudstjenesteliste
AUG | SEPT | OKT | NOV 2021

AUGUST 2021

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

01.08 ( 9. søndag efter Trinitatis)
08.08 (10. søndag efter Trinitatis)
15.08 (11. søndag efter Trinitatis)
22.08 (12. søndag efter Trinitatis)
29.08 (13. søndag efter Trinitatis)

Ingen
Gudstj. Nekselø
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK 2 DÅB

Kl. 10.30 ATJ • DÅB
Gudstj. Nekselø
Ingen
Kl. 08.30 JK (Sognetur)
Ingen

SEPTEMBER
05.09 (14. søndag efter Trinitatis) Ingen

Kl. 10.30 JK KONFIRMATION
Kl. 11.30 JK KONFIRMATION
12.09 (15. søndag efter Trinitatis) Kl. 11.00 JK KONFIRMATION Ingen
19.09 (16. søndag efter Trinitatis) Ingen
Kl. 10.30 JK
26.09 (17. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Høstgudsteneste* Ingen
* Kirkefrokost

OKTOBER
03.10 (18. søndag efter Trinitatis)
10.10 (19. søndag efter Trinitatis)
17.10 (20. søndag efter Trinitatis)
24.10 (21. søndag efter Trinitatis)
31.10 (22. søndag efter Trinitatis)

Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 09.00 ATJ
Ingen
Kl. 10.30 JK

Kl. 09.00 JK
Ingen
Ingen
Kl. 09.00 ATJ
Ingen

01.11 (Mandag)
06.11 (Lørdag)
07.11 (Allehelgen)
14.11 (24. søndag efter Trinitatis)
20.11 (Lørdag)

Ingen
Kl. 11.00 JK Lørdagsdåb
Kl. 14.00 JK
Kl. 10.00 Besøg i Korskirken
Ingen

21.11 (Sidste søndag i kirkeåret)
28.11 (1. søndag i Advent)

Ingen
Ingen

Kl. 10.00 KW (Børnelitteratur-festival)
Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 10.00 Besøg i korskirken
Kl. 11.00 KW/Gitte K. Nielsen
Kravlegudstjeneste/Dåbsjubilæum
Kl. 10.30 JK
Kl. 10.30 KW Familiegudstjeneste

NOVEMBER

DECEMBER
05.12 (2. søndag i Advent)

Kl. 14.00 JK Jul i Vallekilde

SORGGRUPPE: Der er mulighed for at blive hjulpet i en sorggruppe. Kontakt sognepræst Michael Nissen,
tlf. 24 24 80 90 eller 59 32 81 99 så hjælpes du videre…
KIRKEBILEN kører til en af vore gudstjenester, og ønskes transport, skal du kontakte Flextrafik på
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.

