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PARAT
Det er ikke håbet
der driver os ud
af sengen om morgenen
hvor trætheden står
i kroppen som støj
fra glemte drømme
Det er heller ikke troen
eller kærligheden
men dem alle tre
i forskellighed
og indbyrdes afstand
der gør dagen parat.
Peter Laugesen, - fra digtsamlingen
”Plettede plusfours”, 1993
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Nyt fra bestyrelsen
Man skulle have holdt sommerferie i Sverige i år! Svenskerne skal
efter sigende have haft tørvejr og
masser af sol. Sol har vi dog også
haft- indimellem byger og kølige
temperaturer. Men - pludselig i
går, her midt i august måned får vi
så at vide, at vi har oplevet "Årets
varmeste dag". Hverdagen har
mange nuancer.
I juni præsenterede Oscar Udsholt
sin nye bog "Det velsignede Vallekilde". Der blev holdt reception i
lokalet i "Den gamle Friskole". Der
var stuvende fyldt, og mange bøger blev båret derfra af begejstrede læsere. Oscar fortalte, og der
var en god og varm stemning omkring kaffebordene og hjemmebaget. Oscar havde mobiliseret hele
sin familie på dagen.
Om hele den snak om "Det velsignede Vallekilde" har haft afsmitning, ved jeg ikke, men senere på
sommeren blev samme landsby
kåret som "Årets Landsby". Kom
så ikke og sig, at der aldrig sker
noget ude på landet!
Der har været et lørdagsarrangement under Geopark-festivalen
med mange forskellige indslag.
Byen var på stikkerne, men vejrguderne havde andre planer...
2

Lige inden sommerferien havde vi
en meget hyggelig sommerfest i
Jannes have. Vi overvejer dog den
tidsmæssige placering, om den
ligger for tæt på ferietiden.
Pinsegudstjenesten på Esterhøj
har i mange år været en tradition.
Nu overvejes det at flytte til andre
lokaliteter i området. Gode ideer
til ny placering modtages gerne.
Janne har i december 25års jubilæum som præst ved Korskirken.
Det bliver fejret efter gudstjenesten 10. december, mere herom
inde i bladet.
Der er indskrevet 19 konfirmander, hvilket er et dejligt mange.
Til slut det sædvanlige omkvæd
på dette tidspunkt af året: Husk
skatteindberetninger til Jytte!
Efterårets Tirsdagstræf er arrangeret og oversigt er andetsteds i
bladet.
Nyd nu resten af sommeren.
Den må jo komme.

På bestyrelsens vegne
Betty Rathnov

Der må ikke gå inflation i fromme ord
Når I beder, så lad ikke munden
løbe, som hedningerne gør, fordi
de tror, at de bønhøres for deres
mange ord.” (Mattæusevang. 6,7)
De mange ord. Det er måske det
svage punkt i luthersk kristendom. For mange ord, vi drukner i
ord. At lade munden løbe, som det
hedder så rammende i den danske oversættelse…
Også fromme ord kan gå i selvsving og miste deres mening. En
form for gerningsretfærdighed,
som Luther så i den katolske
bønspraksis, men den er vel heller
ikke fremmed for os?
Gud er i Himlen, du er på Jorden.
Derfor skal dine ord være få, hedder det i Prædikerens Bog i Det
gamle Testamente. Vi kender det
alle: Ofte kan tavshed være mere
talende end ord. Og i vores bønspraksis er det jo blevet en god
skik med den stille bøn - en styrke, der ligger i tavsheden. En tavshed, der kan være larmende og
mere talende end mange ord.
Hvad der anfægter mig ved den
danske gudstjeneste, er mange
gange de mange ord: Er det virkelig meningsfyldt at bede Fadervor
tre gange i en gudstjeneste? Virker det ikke bedemølleagtigt?

I Tyskland er Fadervor et højdepunkt i gudstjenesten, og når den
bøn bedes, ringes der med kirkeklokken. Og velsignelsen skal da
ikke gentages flere gange i en
gudstjeneste, men siges én gang,
så er den stærk.
Der må ikke gå inflation i fromme
ord. Det var jo Luthers polemik
imod katolsk praksis, hvor Fadervor bliver reduceret til en remse,
man gentager i gen og igen. For at
gøre sig fortjent hos Gud.
Det er ikke luthersk fromhed, det
er ikke respekt for ordet at lade
det løbe. Som om ordene bliver
sandere, når man gentager dem.
Som en ven engang sagde under
en debat: Nu har du sagt det så
mange gange, at det ikke er sandt
længere.
Det opbyggelige sprog er ikke at
lade munden løbe, det er både at
tale og lytte samtidigt, derved får
ordene vægt.
Lutherdom er godt nok en ordets
religion, men ikke de mange ords
religion. På det punkt burde vi i
dag måske feje mere for egen dør
end kritisere vor katolske
medkristne.
Eberhard Harbsmeier,
”Ordet” - i Kristeligt Dagblad
3

Tirsdagstræf i Den gamle Friskole

PROGRAM FOR EFTERÅRET
24. okt.

Oscar Udsholt:
Vallekilde Højskoles forstander, Uffe Grosen

31. okt.

Benedicte Mengel og Niels-Henrik Andreassen:
Rejse i Nordvestindiens delstater Gujarat og Punjab

7. nov.

Anna Monrad og Jòannes Holm:
Folk og Fæ på Færøerne

14. nov.

Jens Rubæk:
I H.C. Andersens fodspor i Syditalien.
Vi får besøg af Medborgerhuset

21. nov.

Banja Rathnov:
Med kunsten som følgesvend

28. nov.

Kirsten Schou og Inge Jespersen:
"Hvorfor synger man aldrig"?

5. dec.

12. dec.

Arne Fjordgård Andersen:
Rejse i Argentina
Annie Westphael:
Hvorfor i alverden tog jeg på højskole? - og hvad
kom der ud af det?
Eftermiddagene er fra kl. 14-16.30
og åbne for alle, der har lyst til at være med!

4

De sjællandske valgmenigheder

EFTERÅRSMØDE I UBBERUP
SØNDAG 8. OKT. 2017
PROGRAM
10.00

Gudstjeneste i Ubberup Kirke v/ Anna Monrad

12.00

Frokost på Ubberup Højskole

13.00

Sangtime ved organist Karen Margrethe Gammelby

14.00

Kaffe og kage

14.30

"Sorg og glæde". Foredrag ved filminstruktør Nils
Malmros. Filmen "Sorg og glæde" fra 2013 skildrer et
skæbnesvangert kapitel i Malmros' eget liv. Vi skal se
klip fra filmen og høre om filmens tilblivelse og de
bagved liggende begivenheder.

16.00

Farvel og tak for i dag

Vallekilde Valgmenighed giver tilskud til egne medlemmer,
så deltagerprisen, alt inklusive, bliver 50 kr. pr. person.
Kørsel: Vi fylder som vanligt bilerne op...
Tilmelding senest 24. september til Janne på tlf. 5965 6580
eller på mail til: mail@vallekilde-valgmenighed.dk
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Gudstjenester
3. sep.

kl. 10

Kirkekaffe

10. sep.

kl. 19

Aftengudstjeneste

17. sep.

INGEN

24. sep.

kl. 10

Høstgudstjeneste med efterflg. kaffe, brød mm.

1. okt.

INGEN

(Temadag om lørdagen)

8. okt.

INGEN

(Efterårsmøde i Ubberup kl. 10-16)

15. okt.

kl. 10

(Studiekreds kl. 11)

22. okt.

kl. 10

(Studiekreds kl. 11)

29. okt.

kl. 14

Luther-gudstjeneste med efterflg. lagkage

5. nov.

kl. 10

Kirkekaffe (Alle Helgen søndag)

12. nov.

INGEN

Kirkebyt: Vi besøger sognemenigheden

19. nov.

INGEN

(Luther-billeder kl. 11-13)

26. nov.

kl. 19

Natkirke

3. dec.

kl. 19

Adventsgudstjeneste med efterflg. gløgg

10. dec.

kl. 14

Efterflg. reception

Udsnit af Lucas Cranach den Ældres maleri ”Lov og Nåde” (1529). Til venstre
ses den gamle pagt med syndefald, uddrivelse af Paradis og Moses med lovens tavler. Til højre ses den nye pagt, hvor synderen tages til nåde, - Kristus
tager al skyld på sig, og død og djævel ligger besejret ved korsets fod. Ved
loven er følgerne synd og død; ved kors og opstandelse følger det evige liv...
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Oversigt over arrangementer
Lørdag, 30. sept. fra kl. 11: Tema- og spildag for børn, unge og ældre
Søndag, 8. okt. fra kl. 10-16: Efterårsmøde i Ubberup
Søndag, 15. okt. kl. 11: Studiekreds om Martin Luther
Søndag, 22. okt. kl. 11: Studiekreds om Martin Luther
Søndag, 29. okt. kl. 14: Luther-gudstjeneste, kaffe og Luther-lagkage
Søndag, 12. nov. kl. 10.30: Vi besøger sognemenigheden
Søndag, 19. nov. kl. 11: Luther-billeder
Søndag, 26. nov. kl.19: Natkirke med bibelslam og tid til eftertanke
Lørdag, 2. dec.: Vallekildejul - kreativitet for børn. Koncert kl. 16
Søndag, 3. dec.: Vallekildejul - kreativitet for børn. Koncert kl. 15
Søndag, 3. dec. kl. 19: Adventsgløgg og æbleskiver i præsteboligen

Detalje fra Lucas Cranach den Yngres maleri ”Arbejderne i Vingården” (1569).
Det er Luther, der er ude med riven, mens andre gode reformatorer rydder
jorden for sten, vander, luger og kultiverer. Helt modsat venstre side af billedet (ses ikke her), hvor dovne og fordrukne katolske præster ødelægger alt i
deres del af den betroede have, - her er jorden gold og brønden fuld af sten...
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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. 5952 7158
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,
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

Husk skatteoplysninger
Nu skal vi atter bede om jeres skatteoplysninger, nemlig den
skattepligtige indkomst for 2016 - inden den 15. oktober.
Gå ind på www.skat.dk og gør som følger:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Log ind med nem ID
Vælg ”profil”
Vælg ”autorisation af rådgivere/andre”
Skriv valgmenighedens CE nr: 68915716
Sæt flueben ved ”skatteattest”
Godkend

Hvis du ikke bruger computer, skal vi bare bede om en kopi
af din årsopgørelse. Ring til Jytte Gynther (29628635) eller
til Berit Hansen (24612604), hvis du har brug for hjælp.
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Lucas Cranach - far og søn
Martin Luther satte gang i kirkens
reformation med sine opslag på
døren til Wittenberg Slotskirke i
1517; men uden effektiv hjælp fra
ligesindede og det nye medie
”bogtrykkerkunsten” havde reformationen ikke bredt sig så hurtigt.
Og det var ikke bare andre teologer og præster, der delte Luthers
tanker, det gjorde bl.a. også kurfyrsten Frederik den Vise og maleren Lucas Cranach, der havde sit
værksted i Wittenberg.
Cranach var ikke alene en ferm
hofmaler, der beskæftigede omkring 10 svende og andre ansatte,
han var også en foretagsom forretningsmand og havde sit eget
forlag, hvor han udgav flere af Luthers tekster.
Ja, Cranach og Luther var fra reformationens spæde begyndelse
meget gode venner, - de stod faddere til hinandens børn, og da Luther skulle giftes med Katharina
von Bora var Cranach et af de officielle vidner.
Fra Cranachs værksted udgik et
stort antal billeder (cirka 2000
malerier plus en overvældende
mængde grafik), hvis produktion
var sat i system med kataloger
over motiver, som kunderne kun-

ne vælge ud fra. Han var tidens
foretrukne portrætmaler og gjorde
det også i religiøse og mytologiske
motiver.
Eftertiden kan takke Lucas
Cranach (og hans søn) for at have
sat ”ansigt” på Luther med en
lang række portrætter af ham og
hans familie, og for at have omsat
hans hovedtanker til billedform i
pædagogiske allegorier. Far og
søn illustrerede også Luthers bibeloversættelse og fremstillede
nye billeder til kirken, - billeder,
der kom til at ændre den religiøse
kunst for altid: Et billede skulle
være et billede, ikke i sig selv guddommeligt.
Derudover lagde Cranach navn til
en del grovkornet billedsatire rettet imod den katolske kirke og
med paven fremstillet som satan
selv.. Ikke at det vakte så stor furore dengang; man var vant til saftig satire. Også fra katolsk hold.
Cranach (den Ældre) døde i 1553
og efterlod sig mængder af portrætter og malerier, der indgår i
museumssamlinger verden over,
blandt andet på Statens Museum
for Kunst i København. Og værkstedet efterlod han til sin søn, der
siden blev kendt som Lucas
Cranach den Yngre.
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Tema- og spildag for alle aldre
Lørdag den 30. september fra kl.
11-15.30 holder vi tema– og spildag for ALLE aldre, om generationer: Hvordan opfatter vi virkeligheden, børn, unge ældre? - Lever vi i
hver vores verdener? - Hvad gør
det ved os, når vi sidder med hovederne i vores skærme, - tjekker
opdateringer og uploader billeder og ikke ser på hinanden? Kan vi
bliver bedre til at være ”til stede”,
når vi er sammen?

Spiludvikler og højskolelærer i Vallekilde, Thomas Vigild, indleder, og sætter os derefter i gang med
at spille sammen, så vi lærer lidt
mere om os selv og hinanden. Vi
skal bl.a. spille brætspil på en ny
måde.
Dagen er tilrettelagt, så ALLE aldersgrupper kan være med. Frokost til 20 kr. for børn, 40 kr. for
voksne.

I anledning af - Luther
Luther-år er det stadig, - og vi fortsætter vores studiekreds om den
store reformator. Det bliver søndagene 15. og 22. oktober kl. 11,
efter gudstjenestetid. Biskop Niels
Henrik Arendts lille bog ”Frihed.
Martin Luther i kortform” er udgangspunkt for vores snak. Den er
let læst, kan bestilles hos boghandler eller på biblioteket, - eller
lånes af Janne.
Luther-gudstjeneste holder vi søndag den 29. oktober kl. 14 med
efterfølgende kaffebord og Lutherlagkage. Har du lyst til at bidrage
med en lagkage, så kontakt Janne. Gudstjenestens salmer, bønner og tekster vil primært være af
Luther; men tilført nye toner, komponeret af Hanne, vores organist.
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Billedfortælling søndag den 19.
november kl. 11, - om Luthers
gode ven maleren Lucas Cranach.
Cranach havde sit malerværksted
i Wittenberg, hvor han var blevet
hofmaler for kurfyrsten af Sachsen. Og da fyrsten støttede Luther
i kampen for at reformere kirken,
fulgte Cranach trop og blev en god
PR-mand for reformationen.
Lucas Cranach (og hans søn) illustrerede Luthers bibeloversættelser og læreskrifter, fremstillede
nye altertavler, malede et utal portrætter af Luther og de andre reformatorer, - og lavede satiretegninger af den katolske kirke. Herluf Forchhammer og Janne fortæller om den spændende maler.
Kaffe og sandwich undervejs.

Omtale af andre arrangementer
Litteraturkredsen
Vi mødes ca. hver anden tirsdag
kl. 10-12, og vi tager hul på en ny
sæson tirsdag den 5. september.
Her lægger vi ud med Bdr. Karamazov, af Dostojevskij. Nye deltagere er mere end velkomne, - mød
bare op. Ring evt. til Janne for at
høre nærmere.

Høstgudstjeneste
Søndag den 24. september kl. 10
fejrer vi høsten med spillemandsmusik til gudstjenesten. Bagefter
er der kaffe, sandwich, kage mm.

Kirkebyt
Søndag den 12. november deltager vi i sognekirkens gudstjeneste
i Hørve eller Vallekilde kl. 10.30.

Natkirke
Søndag den 26. november kl. 19
er der Natkirke, - med stemningsfuld musik, poesi, bibelslamming
og tid til eftertanke.

Vallekildejul
Weekenden, 2. og 3. december er
der åbent hus hos byens kunsthåndværkere, på højskolen og i
kirkerne. I Korskirken er der koncerter, og vi har også julestue,
hvor børn og barnlige sjæle kan
lave flere slags juleting, høre historier mm. Læs mere om det

hele fra sidst i oktober på hjemmesiden www.vallekildejul.dk

Koncert med Nordens Tone
Lørdag den 2. december kl. 16 er
der koncert med ”Nordens Tone” i
Korskirken. Orkestrets fire musikere (vokal, sax, bas, piano) tager
udgangspunkt i Nordens sange og
udforsker krydsfeltet mellem jazz,
viser og folkemusik. Koncerten er
blevet til i samarbejde med Musikforeningen Drauget, der også står
for salg af billetter á 100 kr.

Julejazz
Søndag den 3. december kl. 15 er
der ”Julespecial” i kirken med
Hanne Helledie på klaver, Sarah
Elgeti på saxofon og Morten Ankarfeldt på kontrabas. Der er gratis adgang.

Advent
Søndag den 3. december kl. 19 er
der vanen (og ganen) tro gløgg og
æbleskiver i præsteboligen. Efter
gudstjenesten kl. 19.

25 år i Vallekilde
Søndag den 10. december, efter
gudstjenesten kl. 14 er der reception for Janne, der til advent har
været 25 år som præst i Vallekilde. Kom og få et glas, en snak, og
lidt at spise.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

INDEN DØRE - UDENFOR
Inden døre
er alting opbrud,
afsked, død.
Umærkeligt siver varmen
ud af ting og sager.
De sammenhænge jeg alene
kunne dechifrere
betydningsløse nu.
Men to skridt udenfor
i novembermørket
strejfes jeg af håb
om søndenvind
og fugletræk,
om krokusguld og løvspring,
insekter under barken,
sommerfugledrømme.
Birthe Arnbak, 2016

