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Tænd et lys og bed en bøn
for Ukraine i vore kirker
Herre Gud, himmelske far, du er fredens Gud og
ikke en krigens Gud. Vi beder dig for det
ukrainske folk og den ukrainske kirke.
Uvished om fremtiden for den enkelte og for
landet fører til kaos og forvirring.
Vi og andre har mange modstridende følelser og
tanker. Vi beder om, at du må skænke fred til den
enkelte og visdom til den ukrainske kirke i denne
vanskelige situation.
Jesus Kristus, du som bar et kors og ikke et sværd.
Med dit liv mindede du os om, at vold ikke skal
mødes med vold men med bøn og forbøn
– endda for fjender.

Med din død viste du en så stor kærlighed til dine
venner, at du satte livet til for dem. Vi beder dig:
Åbn vore øjne og hjerter for hvordan vi kan vise
kærlighed til dem, der lider nød og er afhængige
af os. Lad os handle med fred og kærlighed mod
venner som mod fjender.
Helligånd, du som kender hjerter og tanker: Vi
beder om at beslutningstagers samvittighed må
være åbne for freden og forsoningen mellem
mennesker og folk. Vi beder om, at det ikke må
være dødens og tomhedens ånd, der bestemmer
menneskers liv og skæbne, men at det må være
livets og forsoningens Ånd, som leder os og alle.
Alle ønskes en god sommer. Jens Kirk, sognepræst

FRA FORMANDEN…
Foråret er os, det myldrer op af jorden som er så
våd efter februars meget vand.
Under stormen først i februar, fløj der nogle
tegl af Hørve kirke og tagrenden blev også
skadet, så der er fornyet tegl og tagrende.

Biskop Peter Fischer Møller går på pension til
august, og ud af 4 kandidater skal præster og
menighedsråd i Roskilde stift vælge en ny
biskop, som starter sit virke til september.

Ved præstegården væltede der et træ, som så
satte gang i fornyelsen af lidt mere beplantning. Tak til vores fleksible graverteam, som
altid er klar på nye udfordringer.
Hen over foråret kommer der en kandelaber
mere til Hørve kirke, og kirkesølvet i Vallekilde
kirke er sendt til reparation.
I vinteren blev der afholdt sangcaféer i Hørve
kirke – noget vi vil tage op igen til efteråret.
Den årlige læsekreds er afviklet med emnet
Margrethe d. 1.
På grund af coronaen har vi måttet flytte rundt
på nogle arrangementer. I år bliver der ikke
fællesgudstjeneste 2. pinsedag. Der er ønsker
om en anden form og et andet sted i området.
Så det arbejder vi på, og vender tilbage i 2023.
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Den officielle bispevielse i Roskilde Domkirke
sker søndag den 4. september 2022.
Men nu ser vi frem til forårets konfirmationer,
til tiden med minikonfirmanderne og alle de
øvrige arrangementer. Menighedsrådet ønsker
alle konfirmander og deres familier hjertelig
tillykke på den store dag.
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

EN AFTEN OM BÆREDYGTIGHED
Tirsdag 5. april 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. Hør om familiens egen 2030-plan.
Familien har 12 års erfaring med at leve et helt
almindeligt familieliv med CO2-reduktion.
Vallekilde Hørve menighedsråd står for aftenen
og kaffe & kage koster kr. 30,-

Skærtorsdag er aftenen, før Jesus bliver henrettet. Her spiser han sit sidste måltid, påskemåltidet, sammen
med sine venner, disciplene. Og dette sidste måltid for Jesus bliver til det vigtigste måltid i den kristne kirke,
nemlig nadveren.

Skærtorsdag den 14. april kl. 17.00

2. påskedag den 18. april kl. 10.30

Efter gudstjenesten i Vallekilde Kirke kl. 17.00
indbydes der til ost og vin i præstegården.

Gudstjeneste i Hørve Kirke med afslutning for
minikonfirmanderne. Efter gudstjenesten
uddeles der diplomer til minikonfirmanderne,
og menighedsrådet indbyder til kaffe og saft i
tårnrummet.
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KOM OG VÆR MED!
Se mere på www.himmelskedage.dk
Velkommen til himmelske dage som finder sted i Kristi Himmelfartsferien 26. maj – 29. maj i Roskilde.
Her kan du opleve over 400 events om tro, samfund debat og meget mere mellem himmel og jord!
Himmelske Dage er en økunemisk festival! Det vil sige at Himmelske Dage er et samarbejde mellem
forskellige kristne kirker, organisationer og foreninger.

KONFIRMANDINDSKRIVNING
Søndag den 19. juni er der konfirmandindskrivning i Hørve kirke ved gudstjenesten kl. 10.30.
Efter gudstjenesten vil der være indskrivning i
Tårnrummet, og nærmere information omkring
konfirmandforløbet. Der vil være en let forfriskning og mulighed for at hilse på hinanden.
• HUSK DÅBSATTEST!!

KONFIRMATION i Vallekilde Kirke
den 1. maj kl. 11.30
Ida Klarskov Andersen
Tristan Norman Blyitgen
Aksel Steen Jacbsen
Lucas Walther Edlund Jensen
Nora Banchi Mulu Sander
Elvira Holme Thomsen
Malou Windeløv

KONFIRMATION i Vallekilde Kirke
den 1. maj kl. 10.00

KONFIRMATION i Hørve Kirke
den 8. maj kl. 10.00

Alberte Nybo Dahl
Frida Schmidt Gamrath
Malthe Christian Enggrob Larsen
Thilde Marie Brings Nielsen
Alma Nyholm Birch Petersen
Rebecca Emma Schultz

Magnus Frank Christensen
Amanda Bonnie Dall
Rasmus Nybro Kristensen
Ann Marianne Larsen
Emil Hector Madsen
Mads Birch Mortensen
Frida Skau
Oliver Stenrand
Lucas Aaen

KONFIRMATION i Hørve Kirke
den 8. maj kl. 11.30
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Marcus Dominic Jensen
Oliver Hasselstrøm Jensen
Oliver Hygild Monnick

Sommer, sommer og sang
SOMMERGUDSTJENESTE & SOMMERFEST
med efterfølgende koncert

SOMMER-FÆLLESSANG I BØGELUNDEN
Søndag 17. juli kl. 14.00-16.00

Søndag den 26. juni kl. 14.00 gudstjeneste i
Vallekilde Kirke hvor Lars Aabo medvirker ved
musikken. Efterfølgende indbydes til sommerfest i præstegården. Efter kaffe, kringle og
lagkage spiller Nykøbing Stadsorkester som
dirigeres af Lars Aabo.

Winni Scharling synger for, og Daniel
Abildgaard leverer musikken. Der er kaffe
på kanden og medbring evt. selv en klapstol.
I tilfælde af dårligt vejr, afholdes det i Medborgerhuset.

FÆLLESSANG VED GADEKÆRET i HØRVE
Søndag 24. juli kl. 14.00
Daniel og Inge-Lise arrangerer fællessang ved
gadekæret (den gamle branddam), og også her
er kaffekanden med. Og er vejret ikke godt,
kan vi benytte kirkens tårnrum.

1000 ÅRS STIFTS JUBILÆUM
med festgudstjeneste 21. august

Tag med på en rejse gennem 1000 år – det hele begyndte, da Knud den Store
udnævnte Gerbrand til biskop over Roskilde Stift.
LÆS MERE https://roskildestift.dk/1000
• Det fejrer vi i weekenden den 19. til 21. august 2022

Smag en grillet pølse med historisk smag
lavet af Slagteren fra Asnæs Brugs
Leif ”Luffe” Larsen producerer fem forskellige
jubilæumspølser, der navngives efter de navnkundige
biskopper Gerbrand, Absalon, Palladius, Mynster
– og selvfølgelig en Peter, da samtlige tre sjællandske
bisper i jubilæumsåret bærer dette navn.
Kong Knud den Store, der sendte
Gerbrand til Danmark for at
blive biskop i Roskilde i 1022.
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Til kalenderen…
Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 28. april
Torsdag den 19. maj
Torsdag den 30. juni

Kommende menighedsrådsmøder:
Torsdag den 7. april kl. 18.30
Torsdag den 19. maj kl. 18.30
Torsdag den 16. juni kl. 18.30
Alle møder afholdes i præstegårdens mødesal,
indkørsel fra Bjergesøvej.

Lørdagsdåb
Der vil være lørdagsdåb i Vallekilde Kirke den
27. august kl. 11.00

PROVSTIINDSAMLING 2022-23
Årets Provstiindsamling starter Kristi Himmelfartsdag 2022, og der indsamles til Malis kvinder.
Mission Afrika tilbyder sammen med Luthers
Brødremission i Mali mikrolån til kvinder, der vil
opdrætte geder og høns for at forsørge deres
familier. Kvinderne oplæres også i sæbeproduktion og landbrug. I dag kan kvinderne bidrage
til familiens økonomi, sende deres børn i skole
og tilbagebetale deres lån.
I Mali har den lutherske brødremission (MFLM)
særligt fokus på landsbyudvikling med kvinder i
centrum. Kvinderne er nemlig ofte nøglen til
trivsel i familien, men de har en meget dårlig
stilling i samfundet og dermed dårlige muligheder for at tjene penge til familiens overlevelse.

Tak for barnet
Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder Gud
være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver
velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som
sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får
en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner
og bliver medlem af kirken.
Hvad siger jeg ja til?
Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at
stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger
ja-tak til på barnets vegne.
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
daab/hvad-betyder-daaben
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Gedeprojektet:
Hver kvinde får gennem et lån mulighed for at
købe geder, hjælp til dyrlæger, indhegning og
opdrætningsmetoder. Når lånet tilbagebetales, giver det muligheder for endnu flere
kvinder at være med i projektet.
https://missionafrika.dk/mali/

Fårevejle-Indre Mission
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27
ONS 6. APR

Evangelisk Alliance bedemøde
Emne: Medfølelse – Math. 12.11-12

TOR 7. APR

Evangelisk Alliance bedemøde i
Fårevejle Frimenighed,
Tuborgvej 1
Emne: Hvile – 1. Mos. 2,2-3a

ONS 20. APR Sangaften v. Asbjørn Hansen
ONS 27. APR Johannes åbenbaring 2. del
v. Ole Andersen (video)
ONS 11. MAJ Jesus til nye bydele
v. Tuja Berg, netværkskoordinator i Promissio
TIR 17. MAJ

Fællesskab og nærvær
– med Gud og med hinanden v.
regionsleder i IM Ruth Tidemand

ONS 18. MAJ Palle Kure: I verden
– men ikke af verden
ONS 8. JUN

Johannes Åbenbaring 3. del
v. Ole Andersen (video)

LØR 11. JUN Indre Mission Nordvest holder
sommerfest (hos Inge og Jens
Bendix, Alleshave)
ONS 15. JUN Tur ud i det blå
v. Hanne og Bjarne Sandø Jensen
14. - 23. JULI Bibelcamping på Odsherred
Efterskole. Se program.
Og der er sommerlejre for børn,
unge og familier på Havnsølejren i juni-juli. Se program.

Møderne holdes i Hørve missionshus,
Vallekildevej 13, kl. 19.00 – hvor intet andet er
anført. Alle er velkomne!

Kontakt…
Adresser – træffetider:
Sognepræst Jens Kirk (kirkebogsførende)
Vallekildevej 152, 4534 Hørve.
Mobil 24 59 82 85.
Mail: jkw@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. Mandag fri.
Tlf. 59 65 71 14. Mobil 21 66 72 81.
E-mail: ld.graver@mail.dk
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Gudstjenesteliste
APRIL | MAJ | JUNI | JULI 2022

APRIL 2022

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

03.04
10.04
14.04
15.04
17.04
18.04
24.04

Ingen
Kl. 10.30 JK
Kl. 17.00 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK

Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK (Minikonmand afslutning)
Ingen

(Mariæ bebudelse))
(Palmesøndag
(Skærtorsdag)
(Langfredag)
(Påskedag)
(2. påskedag)
(1. søndag efter Påske)

MAJ
01.05 (2. søndag efter Påske)

(Bededag)
(4. søndag efter Påske)
(5. søndag efter Påske)
(Kristi Himmelfart)
(6. søndag efter Påske)

Kl. 10.00 JK Konfirmation Ingen
Kl. 11.30 JK Konfirmation Ingen
Ingen
Kl. 10.00 JK Konfirmation
Kl. 11.30 JK Konfirmation
Ingen
Kl. 10.30 ATJ
Kl. 09.00 ASS
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK • Grevinge 9.00 JK
Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK

(Pinsedag)
(2. pinsedag)
(Lørdagsdåb)
(Trinitatis)
(1. søndag efter trinitatis)
(2. søndag efter trinitatis)

Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 14.00 JK SOMMERFEST

Ingen
Kl. 10.30 JK (Morgenkaffe kl. 9.30)
Kl. 11.00 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK (Konfirmandindskrivning)
Ingen

(3. søndag efter trinitatis)
(4. søndag efter trinitatis)
(5. søndag efter trinitatis)
(6. søndag efter trinitatis)
(7. søndag efter trinitatis)
(8. søndag efter trinitatis)

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

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

08.05 (3. søndag efter Påske)
13.05
15.05
22.05
26.05
29.05

JUNI
05.06
06.06
11.06
12.06
19.06
26.06

JULI
03.07
10.07
17.07
24.07
31.07
07.08

SORGGRUPPE: Der er mulighed for at blive hjulpet i en sorggruppe. Kontakt Anne Thomsen, m 20164886
eller vikarpræst Ebba Neimann Rasmussen, m 24205932 evt. tlf. 59328199, 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.

