Korskirken

Vallekilde Valgmenighed
Dec. - Jan. - Feb. 2016/2017

I denne søde juletid
Som natten aldrig er så sort,
den jo for solen svinder,
så farer al min kummer bort,
når jeg mig ret besinder,
at Gud så hjertens inderlig
af evighed har elsket mig
og er min broder vorden;
jeg aldrig glemmer disse ord,
som klang i engles julekor:
Nu er der fred på jorden!
Og blandes end min frydesang
med gråd og dybe sukke,
så skal dog korsets hårde tvang
mig aldrig munden lukke;
når hjertet sidder mest beklemt,
da bliver glædens harpe stemt,
at den kan bedre klinge;
og knuste hjerter føler bedst,
hvad denne store frydefest
for glæde har at bringe.
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Program for Tirsdagstræf
6. dec.

Arne Andersen fortæller om sin bedstefar Chr. Andersen

13. dec.

Juleafslutning med sang

17. jan.

Inger Hansen: En nordfynsk saga, - vikingetiden på Fyn

24. jan.

Bente Eskesen: Aktive pårørende (i forb. m. demens)

31. jan.

Astrid Madsen: Andreas Bentsen og Vallekilde Højskole

7. feb.

Jens Rubæk fortæller om New Zealand

14. feb.

Sussie Friis: Sundhedscentrets mangeartede tilbud

21. feb.

Annie og Jens Westphael: Helleristninger i Danmark

28. feb.

Muntre sange med harmonika v/ Berit Hansen

7. mar. Birte Brejner: Højskoleliv da olde var ung
14. mar. Hanne Nystrøm og Lars Carlsen: Hvad er LevAs i Hørve?
21. mar. Helle Gotved: Vandringer på Caminoen med børnene
28. mar. Sæsonafslutning: Foråret synges ind

Nyt fra bestyrelsen
Træernes blade, i varme gyldne
farvenuancer, dækker jorden. Her
ligger de og lyser op i dage, der
bliver kortere og kortere. Frosten
har holdt sit indtog, og på kirkegården er gravene blevet dækket
med gran. Vi forbereder os på advent og vinter, rykker lidt sammen,
nyder at komme indenfor i varmen.
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Siden sidst har vi i kirken haft en
fin aften med "Shakespeare i ord
og toner. Aftenen stod Hanne og
Janne for. Konfirmanderne og Janne er i gang med konfirmationsforberedelse, og har lige været på
hyttetur. Efter hjemkomsten herfra, stod konfirmanderne for Natkirken 13. november.

Heldigvis er der stadig interesse
for "Babysalmesang", så vi fortsætter med de små. Sidst i november har vi "Kirkebytte": Vi besøger sognekirken i Vallekilde.
Mødeudvalget har forberedt programmet for 2017 med mange
gode arrangementer og "Tirsdagstræf" har taget hul på vinterhalvåret. Vi åbner "Julestue" for børn
og voksne i "Den Gamle Friskole"
til Vallekilde Jul 3. og 4. dec. Valgmenighedens årsmøde i 2017 er
fastlagt til 23. marts.

For at beskytte vores nymalede
vægge i Friskolens mødelokale, er
det besluttet ikke at bruge fyrfadslys, og i det hele taget spare på
stearinlysene. Helt at undgå brug
af hyggebelysning ønsker vi selvfølgelig ikke; men vi blev lidt overraskede, da vi så, hvor meget os
og sod de afgiver.
Et klaver og nye termokander er
indkøbt, så der kan både synges
og drikkes varm kaffe fremover.
På best. vegne Betty Rathnov

Skatteoplysninger til kassereren
Der er desværre stadig mange af vores medlemmer, som ikke har
fået sat det lille kryds i skattemappen, som giver kassereren lov til at
se sidste års skattepligtige indkomst. Jeg opfordrer derfor venligst til,
at de, der endnu ikke har gjort det, giver kassereren bemyndigelsen.
Alternativt kan man tage kopi af sin årsopgørelse og sende den til
kassereren, men det skal så gøres hvert år. Den digitale bemyndigelse holder 5 år. Får vi ikke oplysninger inden årets udgang, fremskrives nuværende skattepligtige indkomst med 2 %.
Venlige hilsner Berit Hansen, formand

Sådan giver du kassereren lov til at se din skattepligtige indkomst:
•
•
•
•
•
•
•

Gå ind på www.skat.dk og log dig på din personlige skattemappe
Klik på ”profil” i menuen øverst til højre
Klik på fanen ”Autorisation af rådgivere/andre”
Skriv valgmenighedens CVR-nummer i feltet: 68915716
Sæt hak ud for ”skatteattest”
Klik på ”godkend”
Log ud af skattemappen
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500 år for reformationen
I 2017 er det 500 år siden, Martin
Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og lagde grund
til reformationen. Jubilæet vil blive
fejret verden over med musik, teater, foredrag og meget mere... Hos
os bliver der tre arrangementer”:
1) En studiekreds om Martin Luther over fire søndage (efter gudstjenesterne), - 22. og 29. januar
og 15. og 22. oktober. Vi vil hver
gang bruge et par timer på at sætte os ind i Luthers tanker, - og der
vil være kaffe og brød undervejs.

Interesserede kan med fordel anskaffe bogen ”Frihed, - Martin Luther i kortform” af Niels Henrik
Arendt. P.t. er den udsolgt, men
nyt oplag er på vej. Pris: 130 kr.
2) En musikgudstjeneste med Luther i centrum - og vi spiser Luther
lagkage. Det er 29. oktober.
3) En billedfortælling 19. nov. om
Luthers gode ven maleren Lucas
Cranach, der med sine billeder og
(ofte satiriske) tryk i høj grad var
med til at udbrede reformationen.

Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf.
2461 2604, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse
Præst:
Janne Sulkjær, tlf. 5965 6580
Graver:
Leanne Christiansen, tlf. 2168 1208
Gravermedhjælp:
Gitte Stenderup, tlf. 2574 4837
Organist:
Hanne Helledie, tlf. 5250 4626
Kirkesanger:
Birgit Holm-Petersen, tlf. 5184 7090
Kasserer:
Jytte Gynther, tlf. 5965 6683
Kirkeværge:
Jens Lundgaard, tlf. 5965 6790
Formand:
Berit Hansen, tlf. 2461 2604
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Mail
mail@vallekilde-valgmenighed.dk
Hjemmeside
www.vallekilde-valgmenighed.dk
Redaktionsudvalg
Ulla Margrethe Hansen, Benned Hansen,
Lars Sjelborg, Kirsten Thøgersen Schou
og Janne Sulkjær (Ansvarshavende red.)
Forsidefoto af kirkens glasmosaik:
Freddy Sebastian
Træsnit:
Sven Havsteen-Mikkelsen
Tryk: Sejer´s Bogtryk, tlf. 5965 6888
Ekspedition:
Jytte Gynther, tlf. 5965 6683
Udgivet af Vallekilde Valgmenighed

Gudstjenester
11. dec.

kl. 10

18. dec.

kl. 10

De ni læsninger, kirkekaffe

24. dec.

kl. 15.30

Juleaften

25. dec.

kl. 10

Juledag

26. dec.

INGEN

1. jan.

kl. 15

Nytårsdag, kirkekaffe

8. jan.

INGEN

(Nytårskoncert kl. 15)

15. jan.

kl. 10

Børnevenlig gudstjeneste, frugt og saft

22. jan.

kl. 10

Efterflg. studiekreds om Martin Luther

29. jan.

kl. 10

Efterflg. studiekreds om Martin Luther

5. feb.

kl. 19

Natkirke

12. feb.

kl. 10

Kirkekaffe

19. feb.

kl. 10

26. feb.

kl. 10

5. marts kl. 10

Kirkekaffe

12. marts INGEN
19. marts kl. 10

Med bibelslam

26. marts kl. 10

Kirkebyt - besøg fra sognekirken

Babysalmesang
Vi fortsætter med babysalmesang de to første tirsdage i måneden fra
kl. 13.30 - 14.45, - under ledelse af sanger og underviser Elsebeth
Kruse. Elsebeth har en sjælden fin evne til at fange de smås opmærksomhed, så de oplever med alle sanser. Salmernes stemninger
synges, danses og vugges ind i de små. Rytmeinstrumenter, sæbebobler og små historier hører også med. Ring eller mail til Janne for
at høre nærmere: 5965 6580 / mail@vallekilde-valgmenighed.dk
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Nytårskoncert
Søndag, den 8. januar kl. 15 hilser vi det nye år velkommen med
sprudlende koncert: Vores organist, Hanne Helledie, som også er
komponist og pianist, har til dagen allieret sig med guitaristen og
komponisten Jacob Rønne. Samarbejdet mellem de to begyndte i
fjor med en koncert i Korskirken, og siden har de afholdt en række
koncerter og uropført ny musik.

Til nytårskoncerten tager Hanne
og Jacob os med på en musikalsk
rejse gennem begges kompositioner, - i genrerne jazz, pop, rock
og world music. Efter den festlige
koncert er der forfriskninger til
både ganen og maven i Den gamle Friskole.
Velkommen til nytårskoncert - og
kur!

Koppel & søn koncert
Lørdag den 14. januar kl. 19.30
har vi koncert med ”Koppel og
Søn”, nærmere bestemt Anders
og Benjamin Koppel, som udover
familieskabet også har et livslangt
musikalsk fællesskab. Repertoiret
spænder vidt, da begge har ladet
sig inspirere af mange forskellige
musikalske genrer.
Anders Koppel er kendt for sin
ikoniske orgellyd i Savage Rose og

Benjamin Koppel er kendt som
allestedsnærværende og virtuos
saxofonist og komponist. Med sig
til koncerten i januar, i Korskirken,
har de den virtuose jazztrommeslager Peter Nielsson.
Koncerten afholdes i samarbejde
med Musikforeningen Drauget, og
billetter á 100 kr. kan bestilles på
billet@drauget.dk eller via link på
www.drauget.dk.

Vuggeviser for voksne
Lørdag, den 4. februar kl. 14.15 i Korskirken - lægger operasanger
Jens Bruno Hansen stemme til
forfatter Trisse Gejls tekst ”Vuggeviser for voksne”. Organist/pianist/komponist Bo Lundby Jæger
akkompagnerer på orgel.
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Vi har tidligere haft fornøjelsen af
at høre et par af Trisse Gejls vuggeviser her i Vallekilde; men denne gang vil Trisse Gejl selv være til
stede! Koncerten holdes i samarbejde med højskolens litteraturfestival, ”Litt Talk”.

Årets tema: Generationer
Også i det nye år har mødeudvalget planlagt 2 temadage, begge
dage med et kort oplæg, frokost
og workshop. Temaet denne gang
er ”Generationer”.
Med det tema ønsker vi at stille
skarpt på både sprog, interesser,
muligheder, livsvilkår - og de sociale mediers betydning for vores
dagligdag, vores liv. Lever vi ligefrem i forskellige verdener og forstår vi overhovedet hinanden?
Første temadag bliver lørdag den
11. marts fra kl. 11-15.30 med
facilitator, modelbygger og anima-

tor Tina Klemmensen. Tina har
lang erfaring med at lave workshops for både børn og voksne, og
vi kommer til både at tale, grine
og arbejde sammen, når vi laver
figurer af modellervoks, - og optager animationsfilm med vores modeller… ALLE kan deltage, børn,
unge, voksne, ældre.
Anden temadag bliver lørdag den
30. september, hvor spiludvikler
og højskolelærer Thomas Vigild vil
sætte os i gang med at udvikle
vores helt egne ”generationsspil”,
- brætspil, der lærer os mere om,
hvem vi selv og hinanden er.

Rejse til England
I 2017 bliver der igen mulighed
for at tage med på en fælles rejse,
denne gang til England, hvor vi
kommer godt rundt om landets
spændende historie, - og nutidens
England. Også rundt rent fysisk.
Vi tager af sted den 5. september
med fly fra Kastrup til lufthavnen i
Gatwick. Her venter vores bus og
kører os til Salisbury, - bl.a. kendt
for sin store gotiske katedral og
historiske bymidte. Herfra tager vi
på uflugter med bussen til det legendariske Stonehenge, til nabobyen Winchester og til Bath, - be-

rømt for sine romerske bade. På
fjerdedagen kører vi gennem charmerende landsbyer til Oxford, hvor
vi overnatter, inden vi tager toget
ind til Londons centrum. Her bor vi
de sidste tre nætter. Den 12. september flyver vi hjem.
Pris for fly, bus, yderst komfortable hoteller med morgenmad - og
aftensmad første dag: 7.900 kr.
Deltagerantal: 25 personer. Vi holder informationsmøde onsdag 18.
januar kl.19 i Den gamle Friskole.
Men ring gerne til Janne for forhåndsreservering.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Bellis i sne
Utroligt Blomstrer der virkelig bellis nu
mellem jul og nytår?
Frosten bider,
og stormen buldrer i natten.
Vinduerne skramler
i den gamle smedje,
hvor jeg bor.
Jeg så jer i middags
stikke jeres små hoveder
op af det tilsneede græs
mod den kolde sol,
men dog sol!
Hvor det greb mig, brødre,
at I stod der så ukueligt!
Otto Gelsted

