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April
Det kimer under himlen
som af fjerne vækkeure,
skovens træer strække sig
endnu morgensure.
Og vintersæden løfter
sine tynde spirearme
op igennem mulden
der er dampende af varme.
Men højt i luften over
engens grønne hegn
dirrer lærken op og ned
som et lille nodetegn.
Snart vil nye toner lyde
nattergalen komme
og våren springe ud
af solens æggeblomme.
Ove Abildgaard

nr. 497

Nyt fra bestyrelsen
Vi er endnu først i marts, - forrige
søndag slog byens børn "Katten af
Tønden". Men vejret er lige nu
mildt. Op af mulden myldrer erantis og vintergækker.
Udenfor muntrer en muldvarp sig i
græsplænen. Fra vinduet kan tælles 22 skud. Tænker: Lad den arbejde i fred! Bunkerne jævner sig
nok, og mulden er fin.
Formændene i Odsherred Provstis
menighedsråd har arbejdet på at
sikre Sorggruppens fortsatte eksistens. Den har været truet af nedlæggelse, og manglet økonomisk
støtte. Vi har derfor besluttet,
sammen med de øvrige kirker, at
yde støtte så ordningen kan fortsætte. Det er meget betydningsfuldt at en sådan sorggruppe findes, og der er god grund til at glæde sig over samarbejdet.
I anledning af 500-året for reformationen, og Luther året, har der
været afholdt 2 studiekredse om
Luther. Møderne finder sted i Friskolen. De 2 sidste er på programmet til efteråret.

Efter Jul og Nytår er Tirsdagstræfs
forårsprogram godt i gang. Folk er
meget interesserede - ikke mindst
når emnerne er lokale. Dejligt når
det nære vækker interesse. Vi
mærker en glæde over at være
sammen, og der er altid en hjælpende hånd med det praktiske.
Vi har fået en fin håndklædepapirholder på Friskolens toilet.
Før lå servietterne løst ovenpå
den gamle. Ved gennemtræk
hvirvledes de rundt, og havnede
på gulvet.
Vi arbejder med at få lidt mere
belysning ved Friskolen ud til Vallekildevej. Der er ret dunkelt der,
når man skal finde vej i mørket.
Der er indkøbt en mikrofon til brug
i vores mødelokale i Friskolen, så
nu er der både i kirke og mødelokale. - På gensyn til den kommende sæson og de gode oplevelser vi
har i vente.
På bestyrelsens vegne
Betty Rathnov

Kirkebilen til Årsmødet
Ring til formanden, Berit Hansen på tlf. 2461 2604, hvis I gerne vil
have kørelejlighed til vores årsmøde torsdag den 23. marts.
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Indkaldelse til Årsmødet 2017
Torsdag, 23. marts kl. 19 i Den gamle Friskole
Dagsorden
1.

Valg af ordstyrer og referent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Bestyrelsens beretning v/ formanden
Beretning fra udvalgene

4.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
v/ kasserer Jytte Gynther

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant
På valg er:
Lars Sjelborg, Niels Rasmussen, Kirsten Rubæk
Suppleant: Birte Nielsen

6.

Valg af statsautoriseret revisor og folkevalgt revisor
RSM plus (statsautoriseret revisor)
Jens Westphal Jensen (folkevalgt revisor)

7.

Valg af Kirkegårdsudvalg
På valg er: Jens Christian Larsen
Øvrige medlemmer: Jens Lundgaard, Niels Rasmussen, Gitte
Sonne, Kirsten Andersen

8.

Udpegning af medlemmer til flg. udvalg:
Mødeudvalg
Julehilsenudvalg
Redaktionsudvalg (kirkeblad og web)

9.

Indkomne forslag: Ingen

10.

Eventuelt
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Temadag: Generationer
Lørdag den 11. marts fra kl. 1115.30 holder vi den første af årets
TEMADAGE - om GENERATIONER.
En WORKSHOP, hvor vi ved hjælp
af bl.a. modellervoks, lærer lidt
mere om os selv og hinanden, børn, unge, voksne, gamle.
Mon ikke de fleste af os kender til
de vanskeligheder, der kan opstå,
når forskellige generationer ikke
helt forstår hinanden? Særligt i
familierne, måske; men også når
det gælder det store samfund,
vores fælles liv, kan det være
svært at sætte sig ind i andres
situation, ønsker og behov. Måske
fordi vi hver især har travlt med
vores eget liv, hér hvor vi er lige
nu. Måske fordi vi er født i forskellige årtier og ikke har eller har haft
de samme livsvilkår.
Hvad betyder det, at familiens
medlemmer har forskellige aldre?
Hvad betyder det, at vores erfaringer er dannet på forskellige tidspunkter, hvor forskellige værdier
har været fremherskende?
Nogle af os husker en tid, hvor
man gik i byen om aftenen, spillede kort og drak kaffe med hjemmelavede småkager. Den sociale
kontakt var direkte, og nyhedsformidlingen var avisen eller mund til
mund metoden. Nogle husker da
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TV “kom til verden”, hvor man sad
tavse og med lyset slukket, som i
biografen, og hvor alle havde “set
det samme”, så man kunne tale
om det dagen efter på arbejde.
Sådan er det ikke i dag, hvor mange unge (og ældre) bruger de sociale, elektroniske medier som deres primære sociale kontakt og
informationskilde, googler, sender
sms og mailer til hinanden. Hvad
betydning har dét for vores forståelse af verden, og hvad betydning
har det for dannelsen af vores
normer og værdier?
Med workshoppen denne lørdag
ønsker vi at afdække nogle af de
mekanismer, der er på spil - så vi
bliver klogere på os selv og hinanden, - og bedre til at tale sammen.
Til at hjælpe os med det, har vi
facilitator, modelbygger og animator 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, - så vi håber, vi
bliver mange. Vi får selvfølgelig
også frokost og kaffe undervejs.

Forårskoncert - 2. april
Søndag den 2. april kl. 15 gæster
den amerikanske violinist Frances
Moore Korskirken igen - vi hørte
hendes smukke spil sammen med
organist/pianist Hanne Helledie
ved forårskoncerten for 2 år siden, hvor de fremførte koncertkonceptet "Ordet, Digtet og Musikken".
I år bliver koncerten en invitation
til endnu en rejse ind i musikken musik inspireret af flamenco, bossa nova, jazz og klassisk. Frances
Moore indleder med en solo klassisk afdeling.
Frances Moore har en lang karriere som studiemusiker i Hollywood
bag sig - som orkestermusiker har
hun spillet på soundtracks til en

lang række film: Superman, Finding Nemo, Sleepless in Seattle,
Mission Impossible, Ice Age etc.,
og hun har deltaget i en lang række pladeindspilninger for Sony, DG
og Capitol Records med bla. sangerne Barbra Streisand, Andrea
Boccelli og Placido Domingo.
Som dirigent og leder af orkestermusikafdelingen på University of
California, Riverside, har hun nu
mulighed for at give sin lidenskab
og viden videre til en ny generation af musikere, og dette - sammen med at rejse og give koncerter - er nu hendes største fokus.
Velkommen igen, Frances!
Ja, velkommen til koncert med
Frances og Hanne den 2. april.
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Kalenderen, oversigt
Lørdag, 11. marts: Temadag om Generationer
Søndag, 19. marts: Sæt selv ord på søndagens tekst, Lukas 11, 14-28
Torsdag, 23. marts: Valgmenighedens årsmøde
Søndag, 26. marts: Kirkebyt - besøg fra sognekirkerne
Søndag, 2. april: Koncert med Hanne Helledie og Frances Moore
Søndag, 14. maj: Udflugt på Isefjorden med skibet ”Hjalm”
20.- 21. maj: Valg– og Frimenighedernes årsmøde på Mors
Mandag, 5. juni: Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste på Esterhøj
Søndag, 18. juni: Frokost i det grønne

Forårets Tirsdagstræf
7. marts

Birte Brejner: Højskoleliv da olde var ung

14. marts

Hanne Nystrøm og Lars Carlsen:
Hvad er LevAs i Hørve?

21. marts

Helle Gotved: Vandringer på Caminoen med børnene

28. marts

Foråret synges ind og sæsonen afsluttes

Sommerpause frem til uge 43
Eftermiddagene er fra kl. 14 - 16.30
og åbne for alle, der har lyst til at være med!

6

Gudstjenester
5. marts

kl. 10

Kirkekaffe

12. marts

INGEN

19. marts

kl. 10

Med bibelslam

26. marts

kl. 10

Kirkebyt: Besøg fra sognekirken, kirkekaffe

2. april

INGEN

(Forårskoncert kl. 15)

9. april

kl. 10

Konfirmation

13. april

kl. 19

Skærtorsdag

14. april

kl. 10

Langfredag, kirkekaffe

16. april

kl. 10

Påskedag

17. april

INGEN

23. april

INGEN

30. april

kl. 14

7. maj

kl. 10

12. maj

INGEN

14. maj

INGEN

(Udflugt med ”Hjalm” - fra kl. 11)

21. maj

INGEN

(Årsmøde på Mors)

25. maj

kl. 10

Kristi Himmelfartsdag, kirkekaffe

28. maj

INGEN

4. juni

kl. 10

Pinsedag, kirkekaffe

5. juni

INGEN

(Fælles gudstjeneste på Esterhøj kl. 11)

11. juni

INGEN

18. juni

kl. 10

(Anna Monrad) kirkekaffe

Efterflg. frokost i det grønne

Præsten holder ferie
Fra tirsdag den 18. april til og med tirsdag den 2. maj holder jeg ferie.
Anne Monrad, valgmenighedspræsten i Ubberup vikarierer (tlf. 5950
7008). Søndag den 30. april står hun for gudstjenesten kl. 14.
- Janne
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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

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

Konfirmation
Følgende bliver konfirmeret Palmesøndag, 9. april:
Caja Josefine Christiansen, Hovvejen 10, 4534 Hørve
Selma Strandly Brandt, Næbbevej 8, 4534 Hørve
Josefine Vandel, Tangmosen 6, 4534 Hørve
Emma Anker Nielsen, Storøhagevej 17, 4540 Fårevejle
Caroline Kingo Sørensen, Slåenvej 14, 4540 Fårevejle
Caroline Carlsen, Vallekildevej 9, 4534 Hørve
Amalie Grathwohl, Vallekildevej 99, 4534 Hørve
Victor Grathwohl, Vallekildevej 99, 4534 Hørve
Frederik Anker Skov Hansen, Øvangsvej 28, 4540 Fårevejle
Magnus Balle K. S. Henriksen, Bygvænget 10, 4520 Svinninge
Magnus van der Steen Jepsen, Elmkær 22, 4534 Hørve
Stort tillykke til dem alle!
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Årsmøde på Mors - 20. & 21. maj
Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg– og Frimenigheder
Morsø Frimenighed er vært
NYSGERRIGHED - POETISK DANNELSE - LUTHERS SALMER
LØRDAG
14.00

Ankomst til Galtrup Musik og Idrætsefterskole

15.00

Kaffe

15.30

"Jeg tror, der lever et barn dybt inde" - om
nysgerrighedens poetiske dannelseskraft, ved kommende
forstander for Testrup Højskole, Simon Axø

18.00

Festmiddag på Galtrup Efterskole

21.00

Koncert i Ansgarkirken med Den Danske Salmeduo, der vil
præsentere os for deres meget roste cd med salmer af Luther

22.30

Aftenhygge på efterskolen

SØNDAG
7.30

Morgenmad

9.00

Gudstjeneste i Ansgarskirken (med kirkekaffe)

10.30

Generalforsamling på Galtrup Musik og Idrætsefterskole

13.00

Frokost, - herefter tak for denne gang

14.05

Supplement til programmet: Mulighed for guidet tur til tre af
Mors´ seværdigheder (varighed max 1½ time)

Tilmelding til årsmødet sker, for Vallekildes medlemmer, til Janne senest
søndag den 9. april. Læs mere i Valg– og Frimenighedernes årsskrift, der kan
hentes i kirken. Vallekilde Valgmenighed betaler for sine egne medlemmer.
Dog ikke for transporten. Samkørsel kan arrangeres.
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Forårsudflugt på Isefjorden
Søndag den 14. maj skal vi i mere
end én forstand ud i det blå: Vi
har arrangeret sejltur på Isefjorden med galeasen ”Hjalm” !
Vi mødes ved Korskirken kl. 10,
fordeler os i biler og kører til Holbæk Havn. Herfra sejler Hjalm kl.
11, og kl. 15 lægger vi til kaj igen.
Om bord kan man enten læne sig
tilbage og nyde det, eller man kan
deltage aktivt i sejladsen.

Undervejs spiser vi vores madpakker, og senere får vi kaffe og kage.
Det koster 100 kr. for voksne og
50 kr. for børn at komme med på
sejlturen, - og så er kaffen og kagen iberegnet.
Da der kun er plads til 37 personer på skibet, får man plads efter
”først til mølle” - princippet.

Gensynstræf for ”store” babyer
"De bliver jo så hurtigt store", - de
kære små. Og en dejlig aktivitet
som babysalmesang kan kun dyrkes en kort tid. Men nu inviterer vi
dem, som har gået til babysalmesang i kirken i løbet af 2017 og
2016 til gensynstræf lørdag den
10. juni kl. 13.30.

Kom og nyd en hyggelig times tid
med hinanden - og med Elsebeth,
som denne dag laver babysalmesang for ”store” babyer. Vi glæder
os meget til at se jer og jeres store
små igen. Tilmeld jer hos Janne
på telefon 5965 6580.
Elsebeth og Janne

Andre arrangementer
Gudstjeneste med bibelslam

Frokost i det grønne

Søndag den 19. marts, under
gudstjenesten, er der mulighed for
at ”summe og slamme” over søndagens tekster, der bl.a. handler
om at være i splid med sig selv.
Prædiketeksten står i Lukasevangeliet kap. 11, v. 14-28.

Søndag den 18. juni fra kl. 12 er
der sommermad i præstehaven.
Vi tænder grillen, sørger for kød og
laver nogle salater. Kaffe, kage og
is til børnene er der også. Pris for
frokost er 60 kr. for voksne og 25
kr. for børn. Tilmelding til Janne.
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Påske
"Intet menneske er en ø, en verden for sig. Ethvert menneske er
en del af et kontinent, en del af et
hele.” Sådan skrev den engelske
digter John Donne i 1624, - og
ordene er stadig lige så vedkommende: Det er godt at blive mindet om, at intet menneskeliv er
som en løsreven sætning, - alene
og skrevet i nutid, blottet for en
fortid og en fremtid; vi er, enhver
af os er, en del af noget større, - er
skrevet ind i Guds historie, - og
har en fremtid dér. En fremtid, der
ender i hans rige.

Påskeøen, der ligger langt ude i
Stillehavet, er blevet en velbesøgt
ø, - ikke mindst kommer turisterne
for at se øens moai´er, de 600
kæmpestatuer af sten. De blev
lavet for mere end 1000 år siden,
blev engang alle væltet omkuld,
uvist af hvilken grund, men siden
rejst igen.

Intet menneske er en ø, - og godt
for det. Ganske vist findes der
skønne øer, - med palmer, hvide
strande, bølgende hav og strålende sol, dejlige at opholde sig på.
Rene paradisøer, og mangen en
europæer har taget ophold på sådan en ø langt fra civilisationen
for at leve et mere autentisk liv, i
pagt med naturen, i pagt med sig
selv. Men, som en forfatter skriver: Det er muligt, paradiset er en
ø; det er helvede også.

Påskeøen, som har fået sit europæiske navn, fordi den blev opdaget påskedag i 1722 af en hollandsk opdagelsesrejsende, hedder oprindeligt Rapanui, som kan
oversættes ”verdens navle”.

Hvorfor det? Jo, fordi mennesker,
der lever på en fjern ø, midt i det
åbne hav, har alle muligheder for
at slippe af sted med at begå de
mest grusomme ting, uden at omverdenen får det at vide.

Hvad eller hvem, statuerne skal
symbolisere, vides ikke med sikkerhed. Men stenene drager og
vidner om en kultur og en tro, der
for længst er forsvundet…

Stenen, der lå for Jesu grav, blev
også væltet, påskedag, - og selv
om ingen i dag ved, hvor den er,
og den derfor ikke kan rejses igen,
- er budskabet om Jesu opstandelse nået verden rundt, i kraft af
Guds Ånd, som måske kunne kaldes for navlestrengen, der forbinder alle mennesker med Gud og
hans søn. Intet menneske er en ø;
men en del af noget større, - og vi
er skrevet ind i Guds rige, hvor vi
også har en fremtid.
- Janne Sulkjær
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B

Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Forårsevangelium
Forårshimlen er ren og blå,
det dufter af solvarm muld.
I havens bede står vinca blå
og påskeliljernes guld.
Buskene grønnes i forårsdag;
med knopper står frugthavens træer;
spurvene synger langs husets tag;
i haven er bogfink og stær.
Jeg sidder og lytter til fuglelyd
og ser på den lysegrå jord.
Mit hjerte fyldes af solskinsfryd
som en blomst, der i lyset gror.
Sang af solsort, sang af bogfink
mellem solskinslyse træer.
Lærkesporer, kabbelejer,
hvide anemoners hær.
Sol på vand som hvide blomster;
blomster mellem lyse træer.
Gennem duft og sang og solskin
føler jeg, at Gud er nær.
Johannes Jørgensen

