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Noget om en dejlig nat
Søen ligger blank og våd.
Bølgerne er stumme.
Kun en lille fiskerbåd
kan man høre brumme.
Under bådens hvide sejl
ligger jeg og fløjter.
Og på søens våde spejl
står min sjæl på skøjter.
Skøjterne er to små fisk,
strålende og blanke.
Nattevinden stryger frisk
i min lyse manke.
Stjerner flagrer tyst som møl
rundt om månens lampe.
Hjertet er et lille føl.
Hør, hvor det kan stampe!
Halfdan Rasmussen

nr. 498

Nyt fra bestyrelsen
Trods forårets omskiftelige vejrsystemer, sidder jeg i skrivende
stund på min gårdsplads og nyder
solen og fuglesangen. Over mit
hoved er et gråspurvepar travlt
optaget af at fodre et kuld af pippende unger. Er det virkelig 3 måneder siden jeg skrev sidst? Det
er ikke kun fugle, der flyver!
Årsmødet er vel overstået og afviklet med en veloplagt Ulla Margrethe som ordstyrer. Vi kom
rundt om meget. Det er afgørende
at alle vedkommende emner bliver fremlagt og debatteret på dette møde. Der er grund til at glæde
os over et stabilt medlemstal. Vi
kan dog ikke tage det som en
selvfølge. Derfor må vi alle gøre
vores til at sikre det kirkelige og
sociale fællesskabs fortsatte stabilitet, hvor åbenhed og løbende
dialog prioriteres højt.
Vore udendørs PH-lamper på kirken, er forsøgt stjålet. Det er lykkedes at fjerne den ene lampe,
mens den anden hang ødelagt
tilbage.
Mos er fjernet og nyt græs er sået
på det store areal på kirkegården.
Træer er fældet, en hæk er fjernet, og på Naturkirkegården er
der sat nye planter i stedet for de
udgåede.
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I marts var der "Stiftsdag" i Roskilde. Emnet var koncentreret om
Luther og Reformationen. Vi har
haft Temadag om ”Generationer",
og en dejlig koncert for violin og
klaver med Hanne Helledie og
amerikanske Francis Moore. Sammen med Sognekirken har vi haft
"Kirkebyt". Denne gang var vi værter. Det er en fin måde at mødes
på. Skiftevis i hinandens kirker.
Mødeudvalget arbejder med kirkens mødeprogram for næste år.
Forude venter vores udflugt på
bølgen den blå med det gode skib
"Hjalm", samt Pinsegudstjenesten
på Esterhøj. Så er der årets
"Sommerfest" i Jannes have. Her
tændes grillen, og vi spiser sammen. Vi synger og nyder hinandens selskab. Vi håber mange
dukker op. Sammen med Sognekirken, Højskolen, Tingstedet m.fl.
arrangeres der i juli måned en
byvandring i Vallekilde.
Da vi står som værter for det
landsdækkende Årsmøde i 2018
for "De Grundtvigske Valg- og Frimenigheder" beder vi om gode
forslag. Kom med jeres tanker og
ideer. Vi tager imod med kyshånd.
På bestyrelsens vegne
Betty Rathnov

Uddrag af beretningen på årsmødet
Vores bygninger, - Kirken
Kirken vedligeholdes løbende som
altid. Vi har fået sat nye pærer i
lamperne og nye lamper i våbenhuset. Vi har desuden fået renset
orglet. Vedrørende forskønnelse
af alterområdet har vi kontakt
med Nicolai de Gier med henblik
på at få fremstillet nogle forslag til
debat. Vi afventer svar på dette.
Friskolen: Der er installeret ventilator i køkkenet. Væggene i mødelokalet er blevet malet. I forbindelse med dette blev det besluttet, at
vi fremover ikke vil bruge levende
lys til vores arrangementer, da
sodpartiklerne dels er skadelige
for de fremmødte, dels tilsoder
væggene . Vi har købt batterivokslys i stedet for. Der er indkøbt en
”nyt”, brugt klaver til Friskolen.

har været bestyrelsesmedlem, kirkeværge, formand eller har haft
andet ulønnet arbejde tildeles ved
sin død et gavelegatgravsted med
løbetid min. 25 år”. Bestyrelsen
har godkendt dette.
Kirkebil: Ordningen med frivillige
chauffører fungerer fint. Der er 89 der tilbyder kørsel på skift, og vi
har i øjeblikket 2-4 brugere, der
anvender tilbuddet et par gange
om måneden. Tilbuddet er gratis.
Aktiviteter
Vores kirkelige aktiviteter er gudstjenester i flere variationer til glæde for så mange som muligt: søndagsgudstjenesterne, dem om aftenen, om eftermiddagen, familiegudstjenester, dem med salmeinput osv.

Kirkegården er stadig velholdt.
Arbejdet med den nye naturkirkegård er afsluttet. Den er nu anlagt,
og vi glæder os til at se den fuld
med blomster igen. Der er udarbejdet særlige retningslinjer for
benyttelse af denne gravsætningsform og disse kan fås hos præsten eller graveren.

Man kunne drøfte om man skal
aflyse gudstjenesterne i juli måned på linje med f.eks. Ubberup
og Vartov. (Selvfølgelig vil der stadig være kirkelige handlinger.)
Nogle har talt om at man kunne
starte vore almindelige gudstjenester kl. 10.30? Også dette kan
drøftes på dagens årsmøde.

Kirkegårdsudvalget har oprettet
det, der kaldes ”Gavelegatgravplads”. Det formuleres som følger:
”en person, der i minimum 25 år

Hvordan går det så? Antallet af
kirkegængere varierer naturligvis
som i alle kirker landet over, men
messefald har vi ikke oplevet.
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… fortsat fra side 3
Vores gudstjenester er stadig fortræffelige og vi er glade for samarbejdet med præst og øvrige ansatte.
De samlende, sociale aktiviteter
blomster i fuldt flor via de mange
tirsdagstræf med lokale indslag
samt de aktiviteter, der fremgår af
den uddelte årsplan. Her kan nævnes både koncerter, litteraturkreds, kirkebytte, nytårsjazz, sommerfest, udflugter og debatmøder.
Vi har også udveksling med Hørve
medborgerhus.
Det overordnede tema om ”Det
gode liv” fik vi startet 6. februar.
Der var fin deltagelse både til teaterstykket og det efterfølgende
kreative arbejde med dagens tema om børn og unge. Vi fortsatte
med anden del d. 20/8 og fik ligeledes lavet fine collager. Efter
høstgudstjenesten havde vi så
fremvisning af det fremstillede og
afsluttede årets tema.
Dette års tema er ” generationer”
hvor der afholdes to møder. Det
første har vi haft, hvor børn og
voksne lavede små animationsfilm
om generationernes gøren og laden. En spændende dag, der blev
styret af Tina Clemmensen. Andet
møde bliver 30/9, hvor højskolelærer og spiludvikler, Thomas Vigild, kommer og laver workshop.
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I løbet af året kan man af kalenderen se, at der er sommerfest, sejltur og meget andet. Kom endelig
og deltag i disse fælles arrangementer. Desværre bliver der ikke
en udlandsrejse i denne omgang,
da der ikke var nok tilmeldte, da
det kom til stykket. Det er beklageligt og ærgerligt at det store forberedende arbejde ikke bar frugt.
Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
blev holdt i Ryslinge. Her i 2017
holdes årsmødet på Mors. Formand og præst deltager, men alle
fra menigheden kan deltage, og vi
kan kun opfordre vores medlemmer til at komme med. Valgmenigheden betaler deltagelse, dog
ikke transport.
Vallekilde Valgmenighed skal være værter til årsmødet i 2018. Det
bliver den 2.-3. juni. Det kommer
til at foregå på Vallekilde Højskole,
som sørger for forplejningen. De
deltagende skal selv sørge for
overnatning, og da det ofte er kutyme, har vi ingen opgaver desangående. Derimod vil vi gerne opfordre til at mange af vores medlemmer stiller sig til rådighed med
mange af de praktiske opgaver,
der er til et sådant træf. Der vil
naturligvis komme mere orientering om dette efterhånden som
programmet bliver lagt, men skriv
det gerne allerede nu ind i kalenderen.

Man drøfter stadig spørgsmålet
om kassererens adgang til medlemmers skatteoplysninger. I har
set hvordan vi i flere omgange i
kirkebladet har anvist, hvordan
man kan give kassereren fuldmagt til oplysningerne men det er
få, der har fulgt denne opfordring.
Efterårsmødet for de sjællandske
valgmenigheder var i Osted og i år
finder det sted d. 8. oktober i Ubberup Valgmenighed. Husk at alle
medlemmer kan tilmelde sig.
Personale: Vi har i år ansat en ny
kirkesanger, Birgit Holm-Pedersen.

Vi siger velkommen til vores kirke
og glæder os til et frugtbart samarbejde.
Til slut vil vi sige tak til alle – personale, bestyrelse, udvalg og andre, der får vores kirke til at fungere. Det er også en glæde at vores medlemmer slutter op om vores aktiviteter og bidrager til fællesskabet. Det skal I alle have
hjerteligt tak for.
Berit Hansen, formand
NB: Beretningen kan læses i sin
helhed på vores hjemmeside. Her
finder man også referatet. (Red.)

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
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Kalenderen, oversigt
Mandag, 5. juni kl. 11: Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste på Esterhøj
Fredag, 9. juni kl. 15: Oscar Udsholts bog om Vallekilde udkommer
Søndag, 18. juni, fra kl. 12: Sommerfrokost i præstehaven
Søndag, 25. juni kl. 10: Sæt selv ord på dagens tekst (Lukas 14, 16-24)
Lørdag, 29. juli kl. 13-16: Vallekilde, Åben By (Geoparkfestival)
Søndag, 13. august: Konfirmandintro beg. med gudstjeneste kl. 10
Søndag, 20. august kl. 15: Koncert, Jazztrio
Søndag 27. august kl. 15: Børnekirke og aftensmad
Søndag 24. september kl. 10: Høstgudstjeneste, sandwich mm.

Konfirmanderne 2017
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Gudstjenester
4. juni

kl. 10

Pinsedag, kirkekaffe

5. juni

INGEN

(Fælles gudstjeneste på Esterhøj kl. 11)

11. juni

kl. 10

18. juni

kl. 10

Efterflg. frokost i det grønne

25. juni

kl. 10

Med ”Bibelslam”

2. juli

INGEN

9. juli

kl. 10

16. juli

INGEN

23. juli

kl. 10

30. juli

kl. 10

(Anna Monrad) kirkekaffe

Kirkekaffe

6. aug.

kl. 10

13. aug.

kl. 10

Efterflg. konfirmandintro

20. aug.

INGEN

(Koncert kl. 15)

27. aug.

kl. 15

Børnekirke

3. sep.

kl. 10

Kirkekaffe

10. sep.

kl. 19

17. sep.

INGEN

24. sep.

kl. 10

Høstgudstjeneste

Nogle af de smykker, som konfirmanderne
selv designede og fremstillede i år
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Ved bordet
På Skagen Kunstmuseum kan man
indtil den 27. august se en fin lille
udstilling ”Ved bordet” hedder den.
Med undertitlen: Mennesker, mad
og nature morte. Udstillingen blev
tidligere vist på Fuglsang Kunstmuseum, hvor jeg så den.
Udstillingen består af en række
malerier fra forskellige epoker i
kunsthistorien. Et af dem, der drager øjet er et stort hollandsk maleri fra 1600-tallet, hvor fire kvinder
er samlet omkring et bord, dækket med blå dug. Men bordet fungerer ikke som et spisebord; det
er et skrivebord. Og kvinderne på
billedet er forstanderinder på et
hospital - de ordner regnskab.
Det særlige ved billedet er nu, at
kvinderne har øjnene rettet mod
beskueren og ikke mod hinanden
eller på det, de beskæftiger sig
med. De kigger op og ud, som om
de er blevet afbrudt af deres arbejde, fordi en fremmed er trængt
ind. Og som beskuer har man også den følelse, - ikke mindst fordi
den ene bordkant er malet helt ud
til rammen og vender ud mod den,
der ser på maleriet: Kvinderne
synes meget tæt på, - det er lige
før, man står til regnskab for dem!
Ved siden af det hollandske maleri hænger to danske malerier, der
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også har den ene bordkant vendt
ud mod beskueren. Det ene er
malet af Michael Ancher og forestiller fem kvinder omkring et bord
med hvid dug. De spiser heller
ikke; de læser, i bibelen. Dog, de
har løftet blikket fra bogen og fra
hinanden, som om de også er blevet afbrudt af en fremmed.
Andre billeder viser bordet som
decideret arbejdsbord: En skrædder sidder overskrævs og syr, en
skomager er i gang med en reparation. Og så er der selvfølgelig
bordet, der er dækket op til hverdag og til fest, i en stue, i en have.
Skagensmalerne har mange af
den slags motiver, hvor mennesker er samlet omkring bordet og
nyder et fælles måltid. Bordet som
socialt samlingssted. Tidligere var
bordet også en del af vores livscyklus: For nogle var det her livets
rejse begyndte, og for nogle endte
den her med en ”lit de parade”,
så familie og venner kunne sige
farvel.
På udstillingen er der også malerier, hvor mennesker er helt fraværende. - Borde, dækket op med
glas, tallerkener, bestik, vaser, en
citron… Stilleben eller Nature Morte (død natur), som det også kaldes. Måske et bord, der venter på
at nogen skal tage plads. Eller må-

ske et bord, hvor nogen HAR siddet og efterladt resterne af et måltid. Et scenarium, som vi f.eks.
kender fra krimigenren, hvor en
væltet kop, et halvt fyldt glas, vidner om, at nogen er blevet afbrudt
i et måltid…
Intet tableau med bordet i centrum er dog så ikonisk, så ladet
med betydning som ”Den sidste
nadver”. På Leonardo da Vinci´s
nadverbillede ser man forfærdelsen brede sig blandt Jesu venner:
”Det er vel ikke mig, Herre, der vil
forråde dig?” På et billede, malet
af Lucas Cranach, ser man, hvordan Judas har vendt sig halvt om,
i færd med at forlade bordet, på
vej ud i natten...
Eller man kan tænke på et andet
billede, hvor der nu kun er elleve
disciple, - en væltet stol beskriver,
at Judas allerede er gået… Ja,
man kan fortælle en hel historie
med et fravær, - og ingen er vel så
nærværende, som den, hvis stol
nu står tom…
Tilbage til udstillingen ”Ved bordet”, hvor man også kan deltage i
en videoinstallation: Fem personer får særlige briller og et par
øretelefoner på, og så sidder man
ellers til bords, - som manden eller kvinden i huset, som den yngste eller den ældste søn, - eller
som sønnens kæreste, der er på
besøg hos svigerfamilien for første

gang. - en pinlig affære, for familien får sagt ting, der ikke skulle
have været sagt, - og efterhånden
som familiemedlemmerne efter tur
rejser sig, afsløres det, at alle har
hemmeligheder: Én skal lige drikke lidt i smug; en anden en tur i
kælderen for at ryge en joint.
Handlinger, som ingen af de andre kender noget til, - og i det hele
er installationen lavet sådan, at
hver enkelt deltager ikke ser helheden, men alting ud fra sin egen
snævre synsvinkel. Tankevækkede.
Når vi i kirken ser op mod alterbordet kunne det godt ligne et
stilleben med bøger, lys, kander,
blomster. En opstilling, som først
får liv og fylde, når vi hører/
gentager Jesu ord over brød og
vin, som de lød ved det sidste aftenmåltid med vennerne: ”dette
er mit legeme, dette er mit blod”, og vi tager plads ved alterbordet.
Her er det, at Guds søn, som deler
vores død, deler ud af sit liv, - og vi
deler Gudsordet, så vi kan få øje
på hinanden og forstå, at vi alle
har et fællesskab med Gud og
hans søn, hvor forskellige vores
syn på tilværelsen end kan være i
det daglige. Gud give, at vi der må
smage, at livet er større end hvad
vi lige nu kan erfare med vores
begrænsede sanser, - og forstå, at
livet ikke ender med død og mørke; men med lys og opstandelse.
Janne Sulkjær
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Præsten holder ferie
Fra mandag den 26. juni til og
med mandag den 17. juli holder
jeg ferie. Valgmenighedspræsten i
Ubberup, Anne Monrad, vikarierer

(tlf. 5950 7008). Søndag den 9.
juli står hun for gudstjenesten kl.
10.
- Janne

Geoparkfestival - også i Vallekilde
Som en del af Geoparkfestivalen
inviterer Vallekilde til ”walk and
talk” om før og nu, lørdag den 29.
juli fra kl. 13-16. Oplev historien,
landskabet, kunsten og kulturen i
fortælling, udstilling, film, sang og
musik. Besøg højskolen, kunstnerne og kirkerne.

Lyt til en god historie i vores shelter og grill grøntsager på Vallekilde Tingsted. Mødesteder hver halve og hele time: Parkeringspladsen ved Vallekilde Kirke, Øvelseshuset ved Vallekilde Højskole,
Parkeringspladsen ved Korskirken
og Vallekilde Tingsted.

Sommerkoncert - jazztrio
Søndag den 20. august kl. 15 er
der stemningsfuld sommerkoncert
i kirken for klaver, saxofon og kon-

trabas. På programmet er musik
af bl.a. John Coltrane, Duke Ellington, Miles Davis med flere.

Børnekirke - ude og inde
Søndag den 27. august kl. 15 holder vi Børnekirke, - en anderledes
måde at bruge kirken på. Ved tidligere børnekirker har vi bl.a. lavet
kirken om til en hval, sørget for
dyr til Noahs ark, ledt efter får og
fundet tabte ting, malet påskeæg
og siddet til bords med Guds søn,
lavet dukkefilm, holdt ”æbledag”
med historier og æblekagebagning,
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lavet musikvideo om kirken, - se
den på Youtube…
Hvad Børnekirken denne gang går
ud på, er foreløbig en hemmelighed (!), men vi kan godt love, at I
kommer til at være både ude og
inde, - og at det bliver sjovt. Efter
godt en times tid, rigger vi an til
aftensmad og spiser ca. kl. 17.

Andre arrangementer
Oscar Udsholt udgiver ny bog

Gudstjeneste med bibelslam

Fredag den 9. juni udkommer Oscar Udsholts nye bog ”Det velsignede Vallekilde”. I den anledning
er der reception med kaffe og kage i Den gamle Friskole fra kl. 15.
Her kan man hilse på Oscar og
erhverve sig et signeret eksemplar
af bogen.

Søndag den 25. juni, i forbindelse
med gudstjenesten, er der mulighed for at ”summe og slamme”
over søndagens tekster: Forestil
dig, at du er indbudt til fest, - kommer du, eller har du noget andet
for? De, der har lyst, kan byde ind
med ord og holdninger.

Gensynstræf for babyer

Nye konfirmander

Lørdag den 10. juni kl. 13.30 inviterer vi dem, som har gået til babysalmesang i Korskirken i løbet
af 2017 og 2016 til gensynstræf.
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

Frokost i det grønne
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. Ring gerne til Janne,
hvis I ved, I kommer, - så vi er sikre på at få købt rigeligt ind. Velkommen i det grønne!

Søndag den 13. august inviteres
kommende konfirmander og deres forældre til en ”intro” om konfirmationsforberedelsen. Vi begynder med gudstjeneste kl. 10. Ring
eller mail til Janne og fortæl, hvor
mange I kommer fra hver familie,
så der kan være brød nok til alle.
Undervisningen foregår på onsdag
eftermiddage, efter skoletid, første gang den 6. september. Selve
konfirmationen finder sted palmesøndag den 25. marts 2018. Du kan
læse mere om konfirmation på
www.vallekilde-valgmenighed.dk

Litteraturkredsen
Vi mødes igen tirsdag den 5. september, hvor vi tager fat på en af
klassikerne, nemlig Dostojevskijs
”Brødrene Karamazov”. Vi mødes
altid på tirsdage fra kl. 10-12,
hver anden uge. Nye deltagere er
hjerteligt velkommen! Kontakt evt.
Janne for flere oplysninger.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Så til søs
Søndag den 14. maj stævnede vi
ud med det gode træskib Hjalm,
og miraklet skete – efter en lang
periode med strid blæst og køligt
vejr kunne vi glæde os over
årets første sommerdag. Vi lagde ud i en smuk dis, og efterhånden kom også solen frem.
Det gamle stenfiskerskib bliver
nu om stunder brugt som en
slags skoleskib, og der bliver lagt
mange kræfter og penge i at holde det ved lige, og det spores.
Det var en oplevelse for alle os
landkrabber at se den fåtallige
besætning gå og klatre rundt for
at klargøre skibet og for at hejse
sejlene, da vi var kommet vel fra
land, godt hjulpet af de mere
adrætte mennesker iblandt os.
Alt det tovværk, der lå i sirlige
slyngninger i et mønster, som på
en gang var selvfølgeligt og indviklet, var betingelsen for at det
hele fungerede, så det var en
fornøjelse at følge med i. Og så

havde vi godt tre timer til at nyde
Isefjorden og dens omgivelser,
mens vi sejlede mod øst og drejede mod Bramsnæsvig, hvor vi
vendte.
Vi var 37 deltagere, og det var
nogenlunde, hvad der var plads
til, men vi kunne da manøvrere
og skifte plads i ny og næ, så vi
hver især fik talt med mange
forskellige. Det var i det hele taget en stor fordel ved denne udflugt, at der var samling på tropperne. Det er naturligvis vigtigt,
at den enkelte deltager får en
oplevelse på turen, men lige så
væsentlig må det være, at turen
medvirker til at fremme fællesskabet.
Allerbedst er det at sidde lige så
stille og kigge ud i foråret, og det
var der også tid og fred til. Med
andre ord: en dejlig dag ! En stor
tak til mødeudvalget og Jacob
for ideen.
Kirsten Schou

