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Gi’os lyset tilbage
Vi havde et velbesøgt arrangement med Per Krøis Kjærgaard. Han har ud over de kendte konfirmationssange “Linedanser”og “Ord skaber” samt flere andre lejlighedssange skrevet bl.a. “Gi’ os lyset tilbage”
til DGIs landsstævne i Holbæk. Han har også skrevet en mindre kendt julesang, som skal være vores lille
julehilsen til kirkebladets læsere.
I denne kolde stjernetid
med mange stjernestunder;
i årets dybe efterklang
blir lyset født endnu engang
i julenattens under.

Lad fredens budskab brede sig,
med lysets klare stråler,
nå ind i hver en dunkel krog,
og hviske kærlighedens sprog,
det sprog der alting tåler.

Den mørke tid er lysets tid.
Med kærlighedens arme,
vi bærer glæden frem med sang,
så mørket taber nok engang
i julenattens varme

Den mørke tid er over os
men mørket bliver mindre.
Nu lyset gror, kan vi forstå,
som hyrderne, der dengang så,
en julestjerne tindre.

Vi mindes nu, naturligvis,
Per Krøis Kjærgaard 2015
med stik af savn og glæde.
Her rammer savnet helt præcis,
for sorg er kærlighedens pris!
Men nu er vi tilstede!
Alle ønskes en glædelig og et godt nytår
Karin Wandall og Jens Kirk

FRA FORMANDEN…
Nu kommer lyset snart tilbage
1. søndag i Advent kommer den nye kandelaber
på plads i Hørve Kirke, det er en ny stor 7-armet
stage, designet af HJ-design i Ugerløse, og den
vil få plads i koret.
Vi har haft mange arrangementer her i eftersommeren. I 2021 har vi haft 2 ansatte. der har
været hos os i 25 år – graver Lars Dall havde
jubilæum 1. februar, og sekretær Anne Grethe
Jensen 1. oktober, og de er begge blevet fejret
af kolleger og menighedsråd.
Nu lurer 2022 forude og i dette kirkeblad har vi
omtalt de aktiviteter, der er i første kvartal.
Konfirmanderne er godt i gang, minikonfirmanderne skal i gang i uge 6 og vi skal fejre jul og
nytår.

”KoM-koret vender tilbage
til Vallekilde Kirke”
Efter to års pause kommer KoM-koret atter til
Vallekilde Kirke og giver koncert. I år bliver det
en adventskoncert torsdag 25. november kl.
19.00. Ved koncerten synger koret sange som
hører både efteråret og julen til.
Koret har i efteråret medvirket i et større projekt i forbindelse med udgivelse af komponisten
Frans Bak’s korsange. Projektet kulminerede
med en videoindspilning på Vallekilde Højskole.
Derfor får vi ved koncerten også en smagsprøve
på Bak’s kompositioner. Koret har eksisteret i
over 40 år og dirigeres af Vibeke Bjergaard, og
de øver i Asnæs hver torsdag, og er åbent for
alle interesserede korsangere.
Alle er velkomne!

Medarbejdere og menighedsråd ønsker
alle i Vallekilde og Hørve sogne en rigtig
god jul og et godt nytår!
På www.vallekildeoghoervesogne.dk kan du
finde alle informationer omkring kirkerne, fotos
fra afholdte arrangementer og info om kommende. Du kan også møde os på Facebook.
Inge-Lise Christensen, formand

af artikler og billeder
Deadlineblae d:for21.indsmarendts else
2022
til næste Kirk
Lay-out: WWW.FICHOGFICH.DK
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Jul, julehygge, julekoncert og juleafslutning
Jul i Hørve 28. november
Familiegudstjeneste i Hørve Kirke kl. 10.30 hvor
konfirmanderne deltager med læsninger og
Gospelsang ledet af Maud Kofoed.
Efter gudstjenesten tænder vi fakler og går med
rytterne forrest mod byens juletræ. Når træet er
tændt er der aktiviteter i Røde Kors butikken, i
Medborgerhuset og ved Spar butikken.
Dagen slutter med julefællessang i Medborgerhuset kl. 14.00, og her tager Daniel Abildgaard
os med på en rejse i vinterjuleland.

Julehygge på Bakkegården
Torsdag 2. december kl. 14.00. Menighedsrådet
og Daniel besøger Bakkegården. hvor vi julehygger fra kl. 14.00-15.30

Jul i Vallekilde 5. december kl. 14
Ved gudstjenesten i Vallekilde Kirke kl. 14.00
medvirker Isabella Hübener på fløjte, og efter
gudstjenesten er alle velkomne kl. 15.00 til
julestue i præstegården, hvor der vil være dans
omkring juletræet, historielæsning og julehygge med lidt at varme sig på.

JULEKONCERT i Hørve Kirke
Søndag 12. december kl. 19.00 julekoncert med
operasanger Magnus Vigilius og Daniel Abildgaard. Der er fri entré, men ønsker man at
lægge et beløb i kirkebøssen eller til et oplyst
MobilePay, vil pengene blive brugt til at forsøde
julen hos dårligt stillede borgere i sognene.

Juleafslutning for de mindste i Hørve Kirke
Dagplejebørn: Onsdag 8. december kl. 09.30.
Bliver dit barn passet hjemme, er I selvfølgelig
også meget velkomne!
Øvrige afslutninger annonceres på
www.vallekildeoghoervesogne.dk
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SANGCAFÉ i Hørve Kirke kl. 16.30
Torsdag 27. januar og torsdag 24. februar er der
sangcafé i Hørve Kirke, hvor Daniel Abildgaard
spiller og vi synger sange og salmer fra højskolesangbogen og de 100 salmer.
Alle er velkommen til sangcafé i kirken!

Kirkefrokost og korbesøg

EN AFTEN OM BÆREDYGTIGHED
Torsdag 20. januar kl. 19.00
Vallekilde præstegård får besøg af Charlotte
Weitze og Jacob Antvorskov, der bor i
Vallekilde med deres 2 børn.
Charlotte er blandt de første forfattere, der
skriver om klimadebatten og denne aften vil
hun tage udgangspunkt i hendes to bøger
”Den afskyelige” og ”Rosarium”.
Bogen ”Den afskyelige” udspiller sig i Norden,
hvor klimaforandringerne er slået igennem, en
økopolitisk satire om det umulige CO2-regnskab
og det enkelte menneskes ansvar for at gøre
noget. ”Rosarium” er en eventyrlig slægtsfortælling om en ung pige, som slår rod i skoven,
et kloster fuld af nonner der lever af lysnæring
og en botaniker på jagt efter en rose med særlige egenskaber. Fortællingen strækker sig fra
begyndelsen af de 20. århundrede til nutidens
USA og videre ind i fremtiden.
Vi vil også høre om familiens egen 2030-plan.
Familien har 12 års erfaring med at leve et helt
almindeligt familieliv med CO2-reduktion.
Det er Vallekilde Hørve menighedsråd, der står
for aftenen og kaffe og kage koster kr. 30,-
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Den 13. marts i Vallekilde Kirke og præstegård
Efter gudstjenesten kl. 10.30 går vi i præstegården til kirkefrokost og korkoncert. UP koret,
er et kor for psykisk sårbare og koret holder til
på Sankt Hans og Fjorden. 12 sangere, hvoraf
nogle er friville og andre kæmper med psykiske
lidelser. Sangerne vil sammen med korets
dygtige leder Nina Leinum Nørgaard give os
en unik oplevelse af, hvordan fællesskabet
omkring sangen beriger os alle, og vi har brug
for hinanden til tro, håb og kampgejst.
UP koret skriver sange om livet, også når det er
svært og vil med sange og fortællinger være
med til at bryde tabuiseringen omkring det at
kæmpe med en psykisk lidelse.
Til UP korets koncerter er der sårbarhed og
glæde, personlige beretninger og fællesskab.
Man går ikke uberørt hjem – kom og vær med!

Til kalenderen
Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 13. januar kl. 18.30
Torsdag den 10. februar kl. 18.30
Torsdag den 10. marts kl. 18.30
Alle møder afholdes i præstegårdens mødesal
og der er indkørsel fra Bjergsøvej.

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 23. december – Jens Kirk
Torsdag den 27. januar – Janne Sulkjær
Torsdag den 24. februar – Jens Kirk
Torsdag den 31. marts – Janne Sulkjær
•••

Information om forårets
KONFIRMATIONSFORBEREDELSE
Første temadag er tirsdag den 25. januar med
besøg af KONFIRMANDAKTION i Vallekilde
præstegård og kirke. Tirsdag den 1. februar er
der eftermiddag/aftenudflugt til Roskilde
Domkirkes KONFIRMANDTRÆF 2022.
Anden temadag torsdag den 3. marts handler
om PÅSKEN, i Vallekilde præstegård og kirke.
Generalprøver til konfirmation 2022 afholdes
en eftermiddag efter skoletid i uge 17.

Minikonfirmander i Vallekilde-Hørve 2022
Vi starter op med en FESTLIG FASTELAVNS-OG
FAMILIEGUDSTJENESTE søndag den 27. februar
kl. 13.30 i Vallekilde Kirke. Derefter er der minikonfirmander for børn fra 3. klasse i VallekildeHørve i Hørve Kirke hver onsdag eftermiddag i
uge 9 til uge14 indtil påskeferien. Vi skal lege
og høre spændende historier fra Bibelen.
Vi oplever kirkerummet sammen. Forløbet af 8
gange afsluttes med en festlig familiegudstjeneste
2. påskedag den 18. april i Hørve Kirke kl. 10.30,
hvor minikonfirmanderne medvirker og får
diplomer. (Der uddeles invitationer på
skolerne i starten af februar 2022).

LÆSEKREDS 2022
Den ”historiske” roman har i disse år fået sin
renæssance, og flere af disse romaner har dannet
bagtæppe for en række filmatiseringer.
En af Danmarks ”store” forfattere af ”historiske
romaner” er Maria Helleberg, der gennem de
seneste 20 år eller mere, har udgivet en række
fremragende romaner med udgangspunkt i forskellige epoker og personer i Danmarks historie.
Hun er – efter min mening – en af de bedste til
at skrive lødige historiske romaner, der tager
udgangspunkt i en omfattende research i de
epoker hun beskriver. Som grundlag for vinterens læsekreds tager vi udgangspunkt i Maria
Hellebergs roman ”Rigets Frue. Margrete 1”,
som udkom i 2000. Den er netop i denne eftersommer genudgivet, så det er muligt at købe
den. Det er jo også en mulighed, at du kan
ønske dig romanen i ”julegave” så du eventuelt
har nået at læse den, inden vi mødes i februar
2022. ”Rigets Frue” beskriver en kvindes vej til
magten i en tid, hvor magten traditionelt udøves af mænd. Den stiler skarps på de menneskelige ofre Margrete måtte yde, for at vinde
og bevare sin suveræne position.
Tovholder for læsekredsen er Hans Jørgen
Møllegaard, og læsekredsen udfolder sig i
Præstegårdssalen på følgende tirsdage i 2022:
22. februar og 1., 15. og 22. marts fra kl. 19.00ca. 22.00. Der vil som sædvanlig være kaffe og
kage i pausen. Alle er velkomne!
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KIRKEBYT
Søndag 20. marts kl. 10.30
I Hørve kirke kommer Korskirken og besøger os.
Efter gudstjenesten er der kaffe og brød i Tårnrummet.

FÆLLESSANG
Torsdag 24. marts kl. 19.00
Vi holder fællessang i præstegården og vi
synger fra den nye højskolesangbog og andre
valgte sange. Daniel sidder ved flyglet, og der
vil være kaffe, the og kage til en pris af kr. 30,-.
Lammefjordens Aktive kvinder er indbudt til
denne aften.

SLUTSPURT
Slutspurt for Odsherred provstis fælles indsamlingsprojekt 2021: ”Akuttelefonen i Myanmar”
Til Kristi Himmelfart 2022 starter der nyt indsamlingsprojekt, men kirkerne i Odsherred gør
indtil da en fælles slutspurt, hvor vi sætter
turbo på dette års indsamling til ”Akuttelefonen i Myanmar” (Danmission).
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Ved fællesmødet den 30. september i Grevinge
sognegård, fik vi et godt indblik ved Agnete
Holm fra Danmission, om forholdene i Myanmar
og det blev meget klart, at indsamlingen er
aktuelt som aldrig før. Agnete fortalte om
befolkningens svære situation i landet, hvor der
er indført militærdiktatur, og hvor kirken tit er
det eneste sted, hvor folk kan søge hjælp og
støtte – både i forhold til militærets hårde fremfærd mod folk og i forhold til Corona.
Læs med på Danmissions hjemmeside
www.danmission.dk/projekt om 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.
TAK OM DU VIL GIVE EN JULEGAVE til provstiets
fælles indsamlingsprojekt 2021 og hjælpe med
at holde Akuttelefonen åben i Myanmar ved at
give et beløb til kirkekollekten i kirken eller ved
donation via netbank til provstiets indsamlingskonto: 0537-0000499013.
Tak om du vil være med I provstikomiteen:
Kontakt: Karin Wandall, Vallekildevej 152,
4534 Hørve, tlf. 60 59 95 12.

Fårevejle-Indre Mission
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27
I uge 1 gælder det Evangelisk Alliances
bedeuge:
TIR. 4. JAN.

Vi mødes i Fårevejle Frimenighed.
Emne: HVILE
1. Mos. 2,2-3A

ONS. 5. JAN.

Vi mødes i Hørve missionshus
Emne: MEDFØLELSE
Matt.12,11-12

TOR. 6. JAN.

Vi mødes i Fårevejle Kirke
kl.19.30. Emne: ERINDRING
5. Mos. 5,12-15

ONS.19. JAN.

Bibelens bønner og vores bøn
v/. Henrik Boye Jensen

ONS. 26. JAN.

“Han lærer os at leve”
v/. Leif Andersen (videomøde)

ONS. 9. FEB.

Generalforsamling kl. 18.00
med fællesspisning.

ONS 23. FEB.

“Han holder, hvad han lover”
v/. Leif Andersen (videomøde)

ONS. 9. MAR.

Åbne døre – hjælp til forfulgte
kristne v/. Brian Sjælland

ONS. 16. MAR. Møde
v/. Lennart Grønkjær-Davidsen
ONS. 23. MAR. Hyggeaften. Kom med en
historie, en sang eller andet,
du gerne vil dele med os.
ONS. 30. MAR. Johannes’ Åbenbaring
v/. Ole Andersen (videomøde)

Møderne holdes i Hørve missionshus,
Vallekildevej 13, kl. 19.00 – hvor intet andet er
anført. 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: ld.graver@mail.dk
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Gudstjenesteliste
DEC 2021 | JAN | FEB | MAR 2022

DECEMBER 2021

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

05.12 (2. søndag i Advent)
12.12 (3. søndag i Advent)
19.12 (4. søndag i Advent)
24.12 (Juleaften)
25.12 (1. juledag)
26.12 (2. juledag)

Kl. 14.00 JK Jul i Vallekilde
Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 15.30 JK
Kl. 10.30 JK
Ingen

Ingen
Kl. 10.30 JK NI LÆSNINGER
Ingen
Kl. 14.00 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK

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

Kl. 16.00 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen

JANUAR 2022
01.01 (Nytårsdag)
02.01 (Hellig 3 Konger søndag)
09.01 (1. søndag efter H.3.K.)
16.01 (2. søndag efter H.3.K.)
23.01 (3. søndag efter H.3.K.)
30.01 (4. søndag efter H.3.K.)

FEBRUAR 2022
02.02 (Kyndelmisse)

Kl. 17.00 JK
Ingen
(efterflg. suppe i præstegården)
06.02 (sidste søndag efter H.3.K.) Ingen
Kl. 10.30
13.02 (Septuagesima)
Kl. 10.30 JK
Ingen
20.02 (Seksagesima)
Ingen
Kl. 10.30 ATJ
27.02 (Fastelavn)
Kl. 10.30 JK
Ingen

MARTS 2022
05.03 (lørdagsdåb)
06.03 (1. søndag i fasten)
13.03 (2. søndag i fasten)
20.03 (3. søndag i fasten)
27.03 (Midfaste)

Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK kirkefrokost
Ingen
Kl. 13.30 KW

Kl. 11.00 JK lørdagsdåb
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK Korskirken besøger os
Ingen

Ingen

Kl. 10.30 JK

APRIL 2022
03.04 (Mariæ bebudelse)

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.

