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Hjem til Odsherred og til konfirmander
Jeg fik i dette efterår chancen for at komme ”hjem” 
til Odsherred i praktik, som en del af mit studie. 
Det gav yderligere muligheden for, at jeg måtte 
undervise konfirmander, i den selv samme præste-
gård, hvor jeg selv ”gik til præst” for snart en del 
år siden. Jeg er født og døbt i Fårevejle Kirke, 
men blev konfirmeret i Hørve Kirke.  
Jeg har gået på Vallekilde-Hørve skole hele min 
barndom, inden jeg kom på efterskole og rejste 
fra området, da jeg var omkring 21 år.  
Det har bragt mig rundt omkring forskellige  
steder i verden med arbejde som tømrer, bygge-
leder, journalist og nu er jeg på kandidatuddan-
nelsen i teologi på universitetet. 
 
Jeg er så glad for at undervise de unge menne-
sker. Jeg kender efternavnene på mange af dem 
og det giver jo minder til min egen opvækst her i 
sognet. 

Mit mål med undervisningen er, at jeg håber de 
unge vil huske, hvor de kommer fra og at de  
aldrig må føle sig ensomme, for det er de ikke. 
Det kan godt være de ikke forstår det nu, men 
jeg ved de vil reflektere over det i fremtiden en 
dag. Det gjorde jeg selv. Jeg vil også gerne have 
de er nysgerrige på det, som de sætter sig for. 
Nysgerrigheden er noget af det vigtigste i livet  
og det holder man aldrig op med ligesom med 
næstekærlighedsbuddet. 
 
Det taler vi meget om til konfirmationsunder- 
visningen. Den kærlighed vi ikke behøver at give, 
men som vi bliver døbt og konfirmeret ind i og til 
at tage på os. De er virkelig gode til at lytte og 
jeg er glad for, at jeg får lov til at køre holdet til 
ende. De bedste hilsner… 
 
Kristian Brynningsen 
Stud. Theol v. Københavns Universitet. 

Kristian Brynningsen



2

I skrivende stund flyver træernes blade rundt,  
vi tænder lys og forsøger at holde temperaturen 
på et niveau vi kan betale. Det indebærer, at vi 
også i kirkerne skal tænke på temperaturen.        
Når kirken ikke bruges skal temperaturen  
holdes på 5-8 grader, og når der varmes op til 
kirkelige handlinger må det være max 19 grader. 
Der skal også holdes en vis luftfugtighed så 
kalkmalerier og inventar ikke tager skade.  
Vi kan heller ikke, som vi er vant til, tænde det 
store lys på kirkerne i år, men som de øvrige  
kirker i provstiet tænder vi lyset adventssøn-
dage og i jule- og nytårsdagene. Alt dette arbej-
der menighedsrådet og personalet sammen om, 
så vi kan komme godt gennem vinteren. 
 

Nu er kirkegårdspersonalet i gang med at gøre 
kirkegården klar til vinteren. Her i efteråret har 
de arbejdet med indkørslen til præstegården, 
træerne er blevet stynet, nogle helt fjernet og 
der er plantet ny beplantning. Det glæder vi os 
til at se i fuldt flor til foråret. Og der er sat en 
ny sten, der markerer indkørslen til præstegår-
den. Bodil Juel Jensen fra menighedsrådet har 
skænket stenen, som er fra hendes svigerforæl-
dres nedlagte gravsted. Menighedsrådet har nu 
fået restaureret stenen og med inskriptionen  
“Vallekilde Præstegård”. 
 
Konfirmanderne er godt i gang med undervis-
ningen, og de undervises i år af Kristian Bryn-
ningsen, som er praktikant i provstiet. Han er 
glad for at prøve kræfter med de unge menne-
sker og vi glæder os til deres konfirmation sidst 
i april 2023. 
 
Som nogle har bemærket, er vi begyndt at lave 
en annonce – som dækker en hel måneds aktivi-
teter. Annoncen bliver sat op i skabene ved  
kirkerne og den er også på hjemmesiden. 
Nu starter alle jule- og nytårsarrangementerne 
og menighedsrådet håber alle får en god jul og 
et lykkebringende nytår. Og til det kommende 
menighedsråd er der genvalg på allle poster. 
 
På www.vallekildehoervekirker.dk  kan du 
finde alle informationer omkring kirkerne, fotos 
fra afholdte arrangementer og info om kom-
mende. Du kan også møde os på Facebook. 
 

Ingelise Christensen, formand 

Deadline for indsendelse af artikler  

og billeder til næste kirkeblad: 15. MARTS 2023 

Lay-out: WWW.FICHOGFICH.DK 

NYT FRA FORMANDEN…
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JUL I VALLEKILDE 3. & 4. DECEMBER 
Lørdag den 3. december kl. 14.00 er der SANG-
CAFE med Daniel Abildgaard i Vallekilde Kirke. 

Fra kl. 14.30-16.00 har vi juletræ, oplæsning, 
kaffe kage og hygge i præstegårdens mødesal. 
 
DE NI LÆSNINGER 
Søndag den 4. december kl. 10.30 med  
DE NI LÆSNINGER i Vallekilde Kirke. Gennem ni 
bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds  
udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i 
den bibelske historie. Traditionen med de ni 
læsninger stammer fra England, hvor den blev 
holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i 
Cambridge.

JULEKONCERT I HØRVE KIRKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 11. december kl. 19.00 er der et 
gensyn og genhør med operasanger Magnus  
Vigilius. Efter koncerten mødes vi i tårnrummet-
til en forfriskning. 
 
JULEKONCERT I VALLEKILDE KIRKE  
Tirsdag den 13. december kl. 19.00 kan du  
opleve KOMkoret til koncert i Vallekilde Kirke. 
 
Julesang på Bakkegården 
Torsdag den 15. december 14.00 –15.30 hygger 
vi med julesange og læser historier. 
 

Julen har bragt velsignet bud



4

SØNDAG DEN 1. JANUAR KL. 16.00 
Her mødes vi til gudstjeneste i Vallekilde kirke 
kl. 16.00, og bagefter ønsker vi godt nytår med 
et glas bobler. 
 
 
 
 

MUSIK CAFÉ MED DANIEL 
Tirsdag 24. januar og tirsdag 28. februar holder 
vi MUSIK CAFÉ i Hørve kirke fra kl. 17.00 til 
18.00, hvor vi sammen med Daniel synger og 
spiller nye salmer og sange. Vi slutter med kaffe 
og kage. 

 
Kommende menighedsrådsmøder 
Menighedsrådsmøderne afholdes så vidt  
muligt den 2. onsdag i måneden kl. 18.30 i  
januar, februar og marts 2023. Alle møder  
afholdes i præstegården, Vallekildevej 152.  
Indkørsel og indgang fra Bjergesøvej. 
 

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00 
Torsdag 22. december    v. Janne Sulkjær 
Torsdag 26. januar          v. Jens Kirk  
Torsdag 23. februar        v. Janne Sulkjær 
Torsdag 30. marts           v. Jens Kirk  
 
 

Konfirmander og deres forældre mødes i Hørve 
Kirke tirsdag den 17. januar kl. 19.00. 
 
Aftenens arrangement bliver med Café Exit i 
Hørve Kirke, hvor Tom Hansen vil fortælle om 
livet som tidligere indsat. Arrangementet er –  
udover konfirmand- og konfirmandforældre  
– åbent for alle interesserede.   
Der er gratis adgang.   
 
Café Exit er en organisation, som hjælper  
indsatte og tidligere indsatte med at vende  
tilbage til samfundet og undgå at falde tilbage 
til kriminalitet. 

 
 
 
I det arbejde møder vi mennesker, hvis fælles-
nævner er, at de har afsonet en dom, men som 
derudover er vidt forskellige, har forskellige 
baggrunde, muligheder, udfordringer og 
drømme. Mange af dem har spændende  
historier, erfaringer og indsigelser, som de gerne 
vil dele med deres medborgere. Formålet med 
at dele de meget personlige historier er: 
 
• At bevidstgøre om de negative sider ved et liv 

med kriminalitet. 
• At give den brede befolkning et indblik i en 

ukendt verden med kriminalitet, fængsling og 
reintegration i samfundet. 

Vær velkommen, Herrens år…

Konfirmand- og konfirmandforældre aften



I 2023 bliver der mulighed for at lære kirker, 
landskab og medvandrere at kende på  
11 PILGRIMSVANDRINGER mellem Odsherreds 
kirker. Alle vandringer udgår fra en af Odsher-
reds kirker den 3. lørdag i måneden kl. 10 fra  
januar til og med november. Ingen af vandrin-
gerne er længere end 12 km og mange er  
kortere. 
 
I forbindelse med udsendelsesandagten præsen-
teres ruten og vandringens rammer.  
Alle vandringer ender med modtagelsesandagt 
og et let måltid i en nabokirke. 
 
Det er gratis at deltage i pilgrimsvandringerne,  
og der kræves ingen tilmelding. Eneste forud-
sætning for at deltage er, at man kan gå 4 km i 
timen – og søger pilgrimsvandring som “rum for 
fordybelse”. Transport til og fra vandringerne er 
op til deltagerne selv, ligesom deltagerne selv 
medbringer evt. drikkelse til turen. 
  
Eventuelle spørgsmål rettes til tovholderne for 
de enkelte vandringer, se [ KALENDER: INFO, 
TID OG STED ] i folderen, der ligger i kirkerne  
– ligesom der vil være yderligere information at 
hente på de enkelte kirkers hjemmesider forud 
for de enkelte vandringer. 
  
Velkommen til alle! 
 
1. PILGRIMSVANDRING:  
FRA ODDEN KIRKE TIL LUMSÅS KIRKE 
LØRDAG 21.01.2023 kl. 10 | 10 KM  
Tovholder: Tove Kruse,  
mobil 21 28 48 46 
 
2. PILGRIMSVANDRING:  
FRA LUMSÅS KIRKE TIL HØJBY KIRKE 
LØRDAG 18.02.2023 kl.10 | 8 km 
Tovholder: Jette Greve,  
mobil 20 41 92 06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PILGRIMSVANDRING:  
FRA HØJBY SJ. KIRKE TIL NYKØBING SJ. KIRKE 
LØRDAG 18.03.2023 kl.10 | 9 km  
Tovholder: Louise Buch Jensen,  
Tlf. 59 30 22 68
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Pilgrim 2023 

På Herrens Mark i Odsherred
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LÆSEKREDS 2023 
Vinterens læsekreds handler om en i dag –  
næsten – glemt forfatter, nemlig digteren  
Johannes Jørgensen, der blev født i 1866 og 
døde i 1956. Johannes Jørgensen var samtidig 
med Viggo og Ingeborg Stuckenberg, Sophus 
Claussen, som var en af frontfigurerne i den 
danske symbolisme, – og kom også i Georg 
Brandes hjem. Da Jørgensen konverterede til 
katolicismen, vendte vennerne sig fra ham, og 
han havde et dramatisk opgør med Ingeborg og 
Viggo Stuckenberg. Han levede også i et ægte-
skab, der forliste, og han brugte megen af sin 
tids på rejse i Europa: I Tyskland, Belgien, Frankrig 
og særlig Italien, hvor han boede i Assisi, hvor 
han senere blev udnævnt til æresborger. 
 
Viggo Stuckenberg gjorde symbolismen kendt i 
Danmark, og i Højskolesangbogen har vi i dag 
kun én af hans sange, nemlig ”Nu lyser løv i  
lunde”, som han skrev til en grundlovsfest på 
Vodroffslund i 1892. I dag huskes Johannes Jør-
gensen mest for sine store helgenbiografier om 
Den hellige Frans Assisi, Den hellige Birgitta af 
Vadstena og Katharina af Siena. 

Han har skrevet mange rejseskildringer og 
megen lyrik, og han var udgiver af tidsskriftet 
”Taarnet” i slutningen af 1890´erne. 
 
I sine år i Assisi skrev han om Den hellige Frans, 
og han boede sammen med en fransk kunstner 
André Caroff, der var en del yngre end ham 
selv. Vi skal beskæftige os med flere af hans tek-
ster – både fra biografierne, fra hans lyrik og 
rejseskildringer. Teksterne vil blive udleveret i 
forbindelse med læseaftenerne. 
 
Hans store selvbiografiske værk, ”Mit Livs  
Legende” er inden for de sidste år blevet  
genudgivet i en monumental og kommenteret 
4-bindsudgave af litteraten Henrik Wivel af  
Det Danske Sprog- og litteraturselskab. 
 
Tovholder for læsekredsen er Hans-Jørgen  
Møllegaard. Og læsekredsen udfolder sig i  
Præstegårdssalen på følgende tirsdage i 2023:  
 
28. februar samt 7. 21. og 28. marts 2023 fra kl. 
19.00 til ca. 22.00. Der vil som sædvanligt være 
kaffe og kage i pausen. 
Alle er velkomne! 
 

MINIKONFIRMANDER – SE HER 
Skoleelever på 3. klassetrin vil blive indbudt til minikonfirmand undervisning,  

og underviser i 2023 er Daniel Abildgaard.  Vi henter børnene ved skolerne og der vil tilgå info om 
tilmelding m.m. via skolerne aula. Undervisningen vil være fra 14.15-15.45 på onsdage  

– start omkring fastelavn, og slutter 2. påskedag med en familiegudstjeneste.



Fårevejle-Hørve Indre Mission 
Formand: Niels Nielsen, tlf. 28 85 92 27 
 
DECEMBER 2022 
Lørdag 10.12 kl. 15.00: F-AFTEN julefest  
v/ Anders Gjesing (F for Fed Fredag). Fællesspis-
ning o.m.a.) I uge 2 gælder det Evangeliske 
Alliances bedeuge, hvor temaet i år er GLÆDE. 
 
JANUAR 2023 
Tirsdag 10.01: Vi mødes i Fårevejle  
Frimenighed. Tuborgvej 1 
Onsdag 11.01: Vi mødes i Hørve missionshus. 
Fredag 13.01 kl. 18.00: F-AFTEN med fokus på bøn 
Torsdag 19.01 kl. 19.30: Nytårsandagt i  
Fårevejle Kirke og samvær 
Tirsdag 24.01 kl. 19.00: Carsten Petersen  
fortæller fra sin rejse til Jordan 
Tirsdag 31.01 kl. 19.00: Syng en ny sang for 
Herren, Sl. 98 – v/ Hakon Christensen (video-
møde) 
 
FEBRUAR 2023 
Tirsdag 07.02 kl.19.00: ”Komme dit rige!” 
v/ Henrik Boje Jensen 
Tirsdag 21.02 kl. 18.00: Generalforsamling med 
spisning 
Tirsdag 24.02 kl. 18.00: F-AFTEN v/ Thomas 
Høyer, IM’s tværkulturelle arbejde 
Tirsdag 28.02 kl. 19.00:  Om nødvendigheden 
af kristen mission –  v/ Mikkel Vigilius (video-
møde) 
 
MARTS 2023 
Tirsdag 14.03 kl. 19.00: Vækkelserne og tros-
livet i Bjergene, Fårevejle sogn, iflg. Optegnelse 
i 100-året for stiftelsen af Indre Mission i  
Danmark v/ Hanne Sandø 
Tirsdag 21.03 kl. 19.00: Om den Gud, vi alle ved 
om. v/ Mikkel Vigilius (videomøde) 
Tirsdag 24.03 kl. 18.00: F-AFTEN v/ Jørgen Erik 
Larsen, tidl. sømandsmissionær 
Tirsdag 28.03 kl. 19.00: Israel, hvorfor? 
v/ Leif Mortensen, Ordet og Israel. 
 
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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DECEMBER 2022 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE
 

03.12 (Lørdag) Kl.14.00 (Julecafé) Ingen 
04.12 (2. søndag i Advent) Kl. 10.30 JK (De Ni Læsninger) Ingen 
11.12 (3. søndag i Advent) Ingen Kl. 09.00 K.B +ATJ 
18.12 (4. søndag i Advent) Ingen Kl.10.30 JK      
24.12 (Juleaften) Kl. 14.00 JK Kl. 15.30 JK 
25.12 (1. juledag) Ingen Kl. 10.30 JK 
26.12 (2. juledag) Kl. 10.30 JK Ingen 
 JANUAR 2023  
01.01 (Nytårsdag) Kl. 16.00 JK Ingen 
08.01 (1. søndag efter Helligtrekonger) Ingen Kl. 09.00 ATJ 
15.01 (2. søndag efter Helligtrekonger) Kl. 10.30 JK Ingen 
22.01 (3. søndag efter Helligtrekonger) Ingen Kl. 10.30 JK 
29.01 (Sidste søndag efter Helligtrekonger) Kl. 10.30 JK  Ingen 
 FEBRUAR  
05.02 (Septuagesima) Kl. 10.30 JK Ingen 
12.02 (Seksagesima) Ingen Kl. 10.30 JK      
19.02 (Fastelavn) Kl. 09.00 NN Ingen 
26.02 (1. søndag i Fasten) Ingen Kl. 10.30 JK 
 MARTS  
05.03 (2. søndag i Fasten) Kl. 10.30 JK Ingen 
12.03 (3. søndag i Fasten) Ingen Kl. 10.30 JK 
19.03 (Midfaste) Kl. 10.30 kirkebyt/Korskirken Ingen 
26.03 (Mariæ bebudelse) Ingen Kl. 10.30 JK 
 APRIL  
02.04 (Palmesøndag) Kl. 10.30 JK Ingen 

Gudstjenesteliste   
DECEMBER | JANUAR | FEBRUAR | MARTS 2023  
 

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.


