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KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE

NY BISKOP
SOGNETUR I BLIXENS
FODSPOR
KLASSISK
SOMMERKONCERT
HØSTGUDSTJENESTE
MED FROKOST &
FOREDRAG
Lisbeth Smedegaard Andersen

Fra følelse til konkret handling
Folkekirkens to største Nødhjælps og Missionsselskaber fejrer hhv. 100 år og 200 års
jubilæum i år. I den anledning er der blevet lavet jubilæumssange af skole og kirkefolk.
VINDERSANGEN til
Folkekirkens Nødhjælps
konkurrence blev vundet
af Lisbeth Smedegaard
Andersen. Hun vil med
sangen vise, hvordan det
uhåndgribelige håb symboliseres ved alterlyset i
kirken og lyset, vi samles om ved spisebordet.
Vigtigst er det dog, at håbet bliver konkret, idet
organisationer som Danmission eller Folkekirkens
Nødhjælp handler på det og inddrager os.
“Kærlighed er jo en handling, et håb som vil ud.
Den kristne næstekærlighed er for mig omsorg,
og omsorg er den handling, der bringer det evigt
nødvendige håb”:

1. Du spør mig om håbet – hvad er det?
En længsel, en stemning, en storm?
En lysstribe ud over havet?
En skygge der søger sin form?
Men bedst som du tænker, der ingenting er
så findes det
håbet
så findes det dér
2. Der sættes på altre i kirker
og står med sin sitrende glød
på bordet og her hvor vi samles,
og deler det daglige brød.
Og bedst som du tænker, der ingenting er
så lyser det
håbet
så lyser det dér

Fortsættes…

Ricki Susic

3. Det skinner i mørket, vil gribes
og blive til hjælp der når frem
til steder hvor mennesker håber,
at nogen vil håbe for dem
Og bedst som du tænker, der ingenting er
så vokser det
håbet
så vokser der dér
4. Så mættes de sultne, så rejses
der huse, så bygges der bro,
så grønnes de stenede marker
og skove begynder at gro.
Og bedst som du tænker, der ingenting er
så lever det
håbet
så lever det dér
5. Du spør’ mig om håbet – hvad ved jeg?
Fra Gud er det kommet engang
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang.
Og bedst som du tænker, der ingenting er
så synger det
håbet
så synger det her
God sommer! Jens Kirk

indsendelse af artikler og
Deadline for ebla
d: 16. NOVEMBER 2022
billeder til næste Kirk
Lay-out: WWW.FICHOGFICH.DK

FRA FORMANDEN…
Sommeren er over os, og vi føler os frie af
Corona, men vi skal alle tænke os om, når vi er
ude blandt andre mennesker. Her i dette kirkeblad, skal vi se frem til det kommende efterår.
Vi har den traditionelle sognetur, gudstjeneste
på Nekselø, sommerkoncert, høstgudstjeneste
og meget mere.
Efter en tid med mange kirkesangerafløsere har
menighedsrådet ansat Ricki Susic som kirkesanger. Ricki er lokal bosat i Vallekilde.
Vi byder Ricki velkommen blandt den trofaste
medarbejderflok vi har hos os.
Her i forsommeren har Henning og jeg fejret
det guldbryllup vi måtte udsætte på grund af
Corona, så med 13 måneders forsinkelse blev
det dagen – i den skønneste lune sommeraften
– at vi dansede brudevals på pladsen foran
mødelokalerne til Daniels skønne harmonika
spil. Vi sang her nogle vers fra denne nye sang
fra højskolesangbogen ”Fortabt er jeg stadig”,
og ja, den passer på os.
God sommer til alle!
På www.vallekildehoervekirker.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
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Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 11. august
Torsdag den 08. september
Torsdag den 13. oktober
Torsdag den 03. november
Møderne begynder kl. 18.30 og afholdes i
præstegården, Vallekildevej 152, indkørsel og
indgang fra Bjergesøvej.

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 25. august • Janne Sulkjær
Torsdag den 29. september • Jens Kirk
Torsdag den 27. oktober • Janne Sulkjær
Torsdag den 24. november • Jens Kirk
Ulla Thorbjørn Hansen er valgt til ny biskop over
Roskilde Stift. Hun bliver nr. 65 i rækken.

NY BISKOP over Roskilde Stift valgt
Ulla Thorbjørn Hansen er ny biskop over
Roskilde Stift. Ulla Thorbjørn Hansen fik 818 af
de afgivne stemmer og er dermed valgt som ny
biskop over Roskilde Stift og indstilles til kongelig
udnævnelse. Stemmefordelingen blev som
følger: Ulla Thorbjørn Hansen fik 818 stemmer
Rasmus Nørgaard fik 709 stemmer.
1604 af de i alt 1976 stemmeberettigede har
afgivet deres stemme, hvilket giver en valgdeltagelse på 81,2 procent.

LØRDAGSDÅB
den 13. august i Hørve Kirke kl. 11.00

Bispeindvielsen finder sted søndag den
4. september 2022 i Roskilde Domkirke.

Afskedsgudstjeneste og reception
Den nye biskop afløser den nuværende biskop,
Peter Fischer-Møller, der har siddet siden 2008.
Han holder afskedsgudstjeneste søndag den
21. august 2022 i Roskilde Domkirke i forbindelse med markeringen af Roskilde Stifts 1000års jubilæum. Efterfølgende er der afskedsreception i Palægården.
LÆS MERE https://roskildestift.dk/1000

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
daab/hvad-betyder-daaben
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SOGNETUR i Blixens fodspor med Kronborg om styrbord
Sognetur søndag den 14. august kl. 09
Vi starter med en kort gudstjeneste i Hørve
Kirke kl. 09.00 - 09.45, og derefter kører bussen
mod Rungstedlund. Her får vi en rundvisning i
Karen Blixens elskede hjem. Efter frokost (evt.
Rungsted Kro) kører vi mod Kronborg Slot, hvor
Hans Jørgen Møllegaard viser rundt.
Vi drikker kaffe på turen hjem og er tilbage i
Hørve kl. ca. 18.30. Turen er forbeholdt borgere
i Vallekilde- og Hørve sogne, men hvis der er
ledige pladser, kan udensogns også deltage.
Tilmelding til turen til Inge-Lise på mobil
20 43 91 54 eller mail: ingehe@privat.dk senest
den 9. august. Prisen for at deltage er inkl. mad
og kaffe kr. 250,- som betales i bussen.
Foto: Thomas Rahbek
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Karen Blixen foran hendes hjem Rungstedlund,
som det så ud ved hendes tid.

Klassisk sommerkoncert med Cæcilie Tangmose
Tirsdag den 6. september kl. 19.30
Kom og oplev pianist Cæcilie Tangmose ved
sommerkoncerten i Vallekilde præstegård.
Cæcilie Tangmose er uddannet ved
Det Danske Musikkonservatorium, og har
medvirket som klaversolist i store dele af
verden, og har for tiden base i Danmark.

Cæcilie Tangmose indbyder til solokoncerten
”Gnisten” hvor vi bl.a. skal lytte til musik af A.
Marcello, J.S. Bach, C. Debussy og P. Nørgaard.
Denne aften er der entré kr. 125,som kan betales med MobilePay.

Torsdagssang på Bakkegården
Torsdag 8. september, torsdag 3. november og
torsdag 15. december. Vi begynder kl. 14.00 og
synger til kl. ca. 15.30. Alle er velkomne!

Efterårssangaften

HØSTGUDSTJENESTE
FROKOST OG FOREDRAG
i Vallekilde Kirke
Søndag den 18. september kl. 10.30 holder vi
festlig høstgudstjeneste i Vallekilde Kirke med
efterfølgende frokost i præstegården.
Her vil Hans Anker Jørgensen fortælle om sine
salmer og sange og Daniel Abildgaard er med
ved musikken.

Torsdag 6. oktober kl. 19.00 er der sangaften i
præstegården. Vi synger fra højskolesangbogen
og andre udvalgte sange, og der er mulighed
for at ønske sange efter kaffen.

KIRKEMUSIK FESTIVAL
Torsdag den 20. oktober kl.19.00 er der koncert
med Lars Aabo på klarinet, sang af Karin Sauer
og med Daniel Abildgaard på klaver og orgel.
Alle er velkomne. Fri entré.
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Til kalenderen…
BØRN TIL KRYBBESPIL

Gudstjeneste på Nekselø den 11. september
Sammen med Føllenslev-Særslev sogne tager vi
til gudstjeneste på Nekselø. Beboere fra vore
nabosogne er også velkomne til at deltage.
Vi mødes på havnen i Havnsø kl. 09.30 – færgen
sejler kl. 09.45. Når vi kommer til Nekselø, går vi
op til kirken – ca. 1,5 km (der er mulighed for at
blive kørt i bil op til kirken).
Efter gudstjenesten spiser vi frokost og hygger
os lidt på sommerlejren lige overfor kirken.
HUSK SELV AT MEDBRINGE DET DU SKAL SPISE
OG DRIKKE. Der kan ikke købes noget på øen.
Inden hjemturen bliver vi budt på kaffe & kage
hos Jane og Kåre. Vi er tilbage i Havnsø kl.
16.30. HUSK TILMELDING til Inge-Lise, mobil
20 43 91 54 eller mail: ingehe@privat.dk,
da kirken bestiller og betaler en samlet billet.

Kirkebyt
Der kirkebyt med Korskirken søndag den
13. november kl. 10.00

Musik Café
Tirsdag den 25. oktober og tirsdag den
22. november i Hørve Kirke kl. 17.00-18.00.
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Anne og Inge-Lise fra menighedsrådet indbyder
elever fra 3. og 4 . klassetrin til at indøve krybbespil. Vi skal øve onsdage: Den 16. + 23. og den
30. november i Vallekilde Kirke fra kl. 14.20 til
ca. 16.00. Krybbespillet skal spilles i Vallekilde
Kirke søndag den 4. december. Vi henter børnene ved skolerne og inden vi øver hygger vi os
med boller og frugt. Mere information vil
komme på skolernes Aula.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Julekoncert i Hørve Kirke med Magnus Vigilius
Julekoncert med Komkoret i Vallekilde Kirke

150 års jubilæum
I april 2023 er det 150-året for Lammefjordens
inddæmning. Menighedsrådet planlægger en
tur med Arne Andersen, som fortæller.
Mere om det i næste kirkeblad.

Pilgrimsvandringer i Odsherred
I hele 2023 skal der være pilgrimsvandringer fra
kirke til kirke i Odsherred. Det skal foregå den
3. lørdag i hver måned. Man starter med at
udsendes fra en kirke og så gå til en nabokirke,
hvor man modtages. Man skal kunne gå 5 km.
Og den første pilgrimsvandring starter fra
Odden Kirke den 20. januar 2023, hvor man skal
gå til Lumsås Kirke. Mere i næste kirkeblad.

Læsekreds i februar og marts 2023
Information kommer i næste kirkeblad.

Du har mulighed for at blive hjulpet i en sorggruppe:
Kontakt enten psykolog Anne Thomsen, mob. 20 16 48 86 eller vikarpræst
v. Egebjerg Kirke, Ebba Neimann Rasmussen, mob. 24 20 59 32 evt. 59328199,
så hjælpes du videre.

Fårevejle-Indre Mission
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27
AUGUST
Onsdag den 17: CAFÉ/HYGGEAFTEN.
Fortæl gerne en sommeroplevelse…
Søndag den 21: UDFLUGT i bus til Sorø
Onsdag den 24: Hvor Jesus møder mennesker.
“Den lamme ved Bethesda dam”
v. Bodil Skjøtt/video
Onsdag den 31: ”Dobbelt skattejagt”
v. Kai Lund
SEPTEMBER
Onsdag den 14: HØSTFEST v. Karin Wandall
Onsdag den 21: Inspiration til mission
v. missionskonsulent Maria Legarth
Onsdag den 28: Opstandelsen! Hvad rager det
mig? v. Bodil Skjøtt (Videomøde)
OKTOBER
Lørdag den 1 kl. 18.00: SPISEAFTEN sammen
med IM Genbrug
Onsdag den 12: “5X10 MINUTTER”. Meld dig
gerne, hvis du har noget på hjerte
Onsdag den 26: DIN SANGAFTEN! Kom med en
sang – og gerne med en lille begrundelse
NOVEMBER
Onsdag den 2: Besøg fra Dansk Balkanmission
v. Knud W. Skov
Onsdag den 16: Jesus – sand Gud og sandt
menneske. v. Kurt Kristensen
Fredag den 25 kl. 18.00: ADVENTSFEST med
spisning
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.
Mobil 21 66 72 81.
E-mail: ld.graver@mail.dk
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Gudstjenesteliste
AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER 2022

AUGUST 2022

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

07.08 ( 8. søndag efter Trinitatis)
13.08 (Lørdagsdåb)
14.08 ( 9. søndag efter Trinitatis)
21.08 (10. søndag efter Trinitatis)
28.08 (11. søndag efter Trinitatis)

Kl. 09.00 ATJ
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen

Ingen
Kl. 11.00 JK • Lørdagsdåb
Kl. 09.00 JK • SOGNETUR
Ingen
Kl. 10.30 JK

SEPTEMBER

Ingen
Ingen
Gudstjeneste på Nekselø
Kl. 10.30 JK • HØSTGUDSTJENESTE
Ingen

Kl. 10.30 JK • Dåb
Gudstjeneste på Nekselø
Ingen
Kl. 09.00 NN

Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 11.00 JK
Kl. 10.30 JK

Ingen
Kl. 10.30 JK • Kirkekaffe
Ingen
Kl. 09.00 ATJ
Ingen
Ingen

Kl. 10.30 JK • Kirkekaffe
Kl. 10.00 Besøg i Korskirken
Kl. 10.30 JK
Ingen

Kl. 14.00 JK• Kirkekaffe
Kl. 10.00 Besøg i Korskirken
Ingen
Kl. 10.30 JK

04.09 (12. søndag efter Trinitatis)
11.09 (13. søndag efter Trinitatis)
18.09 (14. søndag efter Trinitatis)
25.09 (15. søndag efter Trinitatis)

OKTOBER
02.10 (16. søndag efter Trinitatis)
09.10 (17. søndag efter Trinitatis)
16.10 (18. søndag efter Trinitatis)
23.10 (19. søndag efter Trinitatis)
29.10 (Lørdagsdåb evt. Dåbsjubilæum
30.10 (20. søndag efter Trinitatis)

NOVEMBER
06.11 (Allehelgen)
13.11 (22. søndag efter Trinitatis)
20.11 (Sidste søndag i kirkeåret)
27.11 (1. søndag i Advent)

SORGGRUPPE: Du har mulighed for at blive hjulpet i en sorggruppe. Kontakt enten psykolog
Anne Thomsen, mob. 20 16 48 86 eller vikarpræst v. Egebjerg Kirke, Ebba Neimann Rasmussen,
mob. 24 20 59 32 evt. tlf. 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.

