Korskirken
Vallekilde Valgmenighed
Dec. - Jan. - Feb. 2017/2018

Nu daler julesneen tæt
Nu daler julesneen tæt
som manna i dit åndedræt
et hjerte ses på grenen
hvis vi kysser misteltenen.
Da samler vi på bibelord
hvor kærlighedens hænder gror
Det nye Testamente
er den fryd, vi har i vente.
Og englevinger fejer blidt
en tavle, der var tung af kridt
ved kirken må vi skrive
vore ønsker i en drive.
Og sneen fylder livet op
til adventsdrømmen når sin top
lad verdensfredens dage
blive lys, vi får tilbage.
Simon Grotrian

nr. 500

Nyt fra bestyrelsen
Naturen slumrer ind. Plæneklipperen er stillet til side - og som en
lille hilsen udefra, havde jeg forleden besøg af en lille Gærdesmutte. Den havde forvildet sig ind af
mit vindue.
Fuglen er ganske lille, har varme,
brune fjer og en optimistisk løftet
halespids. Den er vist nok vores
næstmindste fugl, og den fløj
rundt i stuen med næppe hørlige
vingeslag. Dejligt med sådan en
hilsen på denne årstid. Efter nogle
anstrengelser lykkedes det at få
den lempet tilbage til naturen.
Årets Efterårsmøde i "De Sjællandske Valgmenigheder" fandt
sted i Ubberup. Vejret var dejligt,
og i kirken var der pyntet op til
Høstgudstjeneste. Den smukke
vej, der fører fra kirken til Ubberup
højskole var befolket af fortællere,
der kunne berette om særlige steder på vejen, og deres historie.
Mange deltog i et meget bevægende foredrag af Niels Malmros,
som fortalte om sit liv og sine film.
Bestyrelsen herfra har haft møde
med bestyrelsen for "De Grundtvigske Valg- og Frimenigheder," for
at drøfte og planlægge næste Årsmøde, som skal finde sted 2.-3.
juni 2018 her i Vallekilde. I den
forbindelse skal der gøres mange
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forberedelser og træffes mange
aftaler. Der bliver brug for alle gode kræfter.
Ligeledes har Janne, Kirsten Rubæk og Mogens Olsen deltaget i
et kursus om Valg- og Frimenigheders lovgrundlag. Det er vigtigt at
få klarlagt og uddybet lovteksten,
som er fundament for vores arbejde.
Der har været problemer med kirkerummets belysning. Lysstyrken
har svinget meget og været for
svag. El-installationen er gennemgået, og fejlen heldigvis fundet.
Luther-året og fejringen er nu ved
at være til ende. Vi har sluttet vor
Luther serie af med "Luther billeder" som omhandlede maleren,
Lucas Cranach, som var reformationens maler og Luthers ven.
Der skulle meget snart blive opsat
lamper ved indkørslen ud mod
Vallekildevej. Vi har længe ønsket
bedre oplyst adgang og tilkørselsforhold.
Så vil jeg lige til slut minde om
Jannes 25-års jubilæum den 10.
december. Vi ses!
På best. vegne Betty Rathnov

Program for Tirsdagstræf
5. dec.

Arne Fjordgård Andersen: Rejse i Argentina

12. dec.

Annie Wesphael: Hvorfor i alverden tog jeg på
højskole - og hvad kom der ud af det?

16. jan.

Mogens Brix Olsen: Minken og mig (om minkopdræt)

23. jan.

Børge Nielsen: Vejen til operaens verden

30. jan.

Bibliotekar Lene Vejlø fortæller om Selma Lagerlöf og
læser op af hendes forfatterskab.

6. feb.

Emnet endnu ikke på plads

20. feb.

Janne Sulkjær debatterer med os om glæden ved at
give og modtage gaver

27. feb.

Anna Monrad og Jóannes Holm, Ubberup:
Folk & fæ på Færøerne - nu og for 100 år siden

6. mar. Hvad sker der i Ældrerådet nu?
13. mar. Gunnar Nielsen, Audebo: Forår og løgvæksterne
20. mar. Sæsonafslutning: Foråret synges ind og man kan
komme med idéer og ønsker til efterårssæsonen
Ændringer i programmet kan forekomme
Eftermiddagene er fra kl. 14-16.30
og åbne for alle, der har lyst til at være med!
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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: Trundholm Tryk
Ekspedition:
Jytte Gynther, tlf. 5965 6683
Udgivet af Vallekilde Valgmenighed

Husk skatteoplysninger
Har du endnu ikke afleveret oplysninger om din skattepligtige
indkomst for 2016, - til brug for beregning af kirkepenge i 2018,
- kan du gøre det elektronisk: Gå ind på www.skat.dk og gør flg.:
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 (2962 8635) eller
til Berit Hansen (2461 2604), hvis du har brug for hjælp.
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Korskirken i Vallekilde
- Tæt på præst og beslutninger

Aktiviteter & arrangementer

Det sker i Kirken, Den Gamle Friskole og Præsteboligen

13. januar
Lørdag

Provstiets Kirkehøjskole

Gaven - at give og modtage gaver
Kl. 14. Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab på Århus Universitet, fortæller
om gavens væsen. At give gaver til hinanden er noget helt fundamentalt i alle kulturer til alle tider:
Gaveudveksling formilder, nedbryder grænser, binder sammen, knytter venskaber - mellem guder
og mennesker - og mennesker imellem. Kom og hør om traditioner og ritualer omkring gavegivning,
om at have fingerspidsfornemmelse og undgå pinlige gaver.

Nytårsgudstjeneste
Kl. 15. Kaffe og et lille glas med sødt.

27. januar

1. januar
Mandag

Ta’ en ven med

www.vallekilde-valgmenighed.dk

Gaven - mellem Gud og os
Kl. 19. Vi samler op på ”gaverne”. Janne fortæller og lægger op til debat - om Guds gaver til os.

De sjællandske valgmenigheder
Kl. 10-16. Efterårsmøde. Frederiksborg Valgmenighed er vært.

Kirkemusikfestival

2. oktober
Tirsdag

7. oktober
Søndag

9. oktober

Høstgudstjeneste
Kl. 10. Festlig gudstjeneste med spillemænd. Kaffe og lidt at spise.

Gudstjeneste med bibelslam
Kl. 10. I forbindelse med gudstjenesten bliver der mulighed for at ”summe” og ”slamme”
over dagens tekster og præstens prædiken. De, der har lyst kan byde ind med ord og holdninger.

9. september
Søndag

23. september
Søndag

Børnekirke - Gaver
Kl. 15. Sjov og spændende interaktiv børnekirke med lyd, lys og aktiviteter i og omkring kirken.
Temaet er GAVER. Fælles spisning.

Sommerkoncert
Kl. 15. Organist og komponist Hanne Helledie med venner giver koncert.

19. august
Søndag

2. september
Søndag

Konfirmandintro
Intro for kommende konfirmander og forældre. Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.

Aftenvandring
Kl. 19. Efter en kort aftengudstjeneste går vi tur på kirkegården og hører om nogle af dem, der
er begravet her. Folk fra menigheden fortæller med, - og vi slutter med kakao, kaffe og brød.

Foreningen af Grundtvigske Valg– og Frimenigheder
Vallekilde Valgmenighed inviterer til årsmøde i kirken og på højskolen - med bl.a. teater,
foredrag, debat og gudstjeneste. Program i kirkebladet.

12. august
Søndag

5. august
Søndag

2. - 3. juni
Lør. - Søn

MØDER OG ARRANGEMENTER - 2018

1.-2. december
Lør. - Søn.

- FOR BØRN OG VOKSNE

Fire gange i løbet af året sætter vi ”gaven” til debat.
Professor i religionsvidenskab Anders Klostergaard Petersen
lægger ud. Han har også skrevet den lille, letlæste bog
”Gaven” - i serien tænkepauser.

ÅRETS TEMA: GAVEN

Kristendom for voksne
I løbet af året bliver der mulighed
for at deltage i samtaler om tro og
kristendom. Hvornår, vil fremgå
af kirkeblad og hjemmeside.

Litteraturkredsen
Hver anden tirsdag kl. 10-12.
Vi læser og drøfter litteratur fra
forskellige kulturer og tider.
Ring eller mail til præsten,
hvis du vil være med.

Tirsdagstræf
kl. 14.-16.30, hver tirsdag fra
oktober til påske. Hjemmebag,
god snak og varieret program,
som annonceres i aviserne,
i kirkebladet og på vores webside.

FASTE ARRANGEMENTER

Vallekildejul
Åbent hus hos Vallekildes kunsthåndværkere, på højskolen, i kirkerne og Den gamle Friskole.
Program kan hentes på www.vallekildejul.dk i løbet af efteråret.

Natkirke
Kl. 19. Oplev en anderledes og overraskende ”kirkegang” når mørket er faldet på.

Kirkebyt
Kl. 10.30. Valgmenigheden deltager i sognemenighedens gudstjeneste i Vallekilde Kirke.

28. oktober
Søndag

11. november
Søndag

Provstiets Kirkehøjskole
Kl. 14-17. Fælles for provstiets kirker, - i Højby. Tema til drøftelse oplyses senere.

Kl. 19. Præst og organist arrangerer musikalsk aften med poesi og læsninger.

27. oktober
Lørdag

Tirsdag

For mere information: Ring på 5965 6580
eller skriv en mail:
mail@vallekilde-valgmenighed.dk

Lørdag

Kl. 14-17. Fælles for provstiets kirker. Denne gang i Vallekilde Valgmenighed (Den gamle Friskole).
Emne til drøftelse er ”Afslutning og ny begyndelse”. Hvad fortæller bibelen/den kristne tradition om
tid og evighed? Hvordan opfatter vi tiden og evigheden? Efter et kort oplæg vil ordet være frit. Kaffe
og kage undervejs. Vi afslutter i Korskirken.

25. februar
Søndag

Kirkebyt
Kl. 10. Sognemenigheden i Vallekilde og Hørve deltager i gudstjenesten.

Børnegudstjeneste
Kl. 11. Festlig gudstjeneste i børnehøjde. Efterfølgende frugt, saft, kaffe.

Natkirke
Kl. 19. Oplev en anderledes og overraskende ”kirkegang” når mørket er faldet på.

4. marts
Søndag

Forårskoncert
Kl. 15. Organist og komponist Hanne Helledie med venner giver koncert.

4. februar
Søndag

11. marts
Søndag

Valgmenighedens årsmøde
Kl. 19.30. Dagsorden udsendes til medlemmerne.

Koncert med Rasmus Lyberth
For nogle år siden gav den grønlandske sanger og musiker Rasmus Lyberth julekoncert i Korskirken,
og nu kommer han igen med en forårskoncert. Koncerten er arrangeret i samarbejde med Musikforeningen Drauget. Tidspunkt og billetpris oplyses senere.

14. marts
Onsdag

14. april
Lørdag

Gudstjeneste med bibelslam
Kl. 10. I forbindelse med gudstjenesten bliver der mulighed for at ”summe” og ”slamme”
over dagens tekster og præstens prædiken. De, der har lyst kan byde ind med ord og holdninger.

Konfirmation i Korskirken
Kl. 10. Palmesøndag.

22. april
Søndag

25. marts
Søndag

13. maj
Søndag

Udflugt til Middelaldercentret
Du kommer ud på en tidsrejse, når vi besøger det levende museum om middelalderen. Vi tager med
bus fra Korskirken kl. 9 og kører til Middelaldercentret på Falster, med oplevelser for både børn og
voksne. Madpakke medbringes. Vi drikker kaffe undervejs.

Gudstjenester
3. dec.

kl. 19

Adventsgudstjeneste med efterflg. gløgg

10. dec.

kl. 10

Efterflg. reception

17. 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

7. jan.

kl. 10

14. jan.

INGEN

21. jan.

kl. 10

28. jan.

kl. 10

4. feb.

kl. 19

Natkirke

11. feb.

kl. 10

Kirkekaffe

18. feb.

kl. 10

25. feb.

kl. 11

Børnevenlig gudstjeneste, frugt og saft

4. marts kl. 10

Kirkebyt - sognemenigheden på besøg

11. marts INGEN

Nytårsdag, kirkekaffe

(Forårskoncert kl. 15)

18. marts kl. 10
25. marts kl. 10

Palmesøndag, konfirmation

Det er ganske vist!
Ved adventstid 1992 flyttede Janne og Freddy ind i præsteboligen
på Triersvej: Janne begyndte sin præstegerning og har nu 25 års
jubilæum. Det har været, og er stadig, et eventyrligt samarbejde
for alle parter i vores valgmenighed, og vi håber at se vores medlemmer til en lille reception søndag den 10. december efter gudstjenesten kl. 14.
Bestyrelsen
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Vallekildejul
Weekenden, 2. og 3. december

er der åbent hus hos byens kunsthåndværkere, på højskolen og i
kirkerne. I Korskirken er der to
koncerter, og vi har også julestue i
Den gamle Friskole, hvor man kan
lave flere slags juleting, høre historier mm. Du kan læse mere
om det hele på arrangørernes
hjemmeside: www.vallekildejul.dk

Nordens Tone

Lørdag den 2. december kl. 16 er
der koncert med ”Nordens Tone” i
Korskirken. Orkestrets fire musi-

kere (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 Anders Fjeldsted på bas. Det er gratis, og man
kan komme og gå, som man vil.

Årsmøde i 2018
Der er god tid til, men reserver
allerede nu den første weekend i
juni til Valg– og Frimenighedernes
årsmøde, der denne gang holdes
hos os i Vallekilde! Mødet begynder lørdag den 2. juni kl. 13.30 og
slutter søndag den 3. juni med
frokost, - og vi håber, mange fra
vores menighed har lyst til at deltage.
Præst og bestyrelse er godt i gang
med programmet, der foruden
generalforsamling, foredrag, debat og gudstjeneste også byder på
et lille teaterstykke. Mødet foregår
dels i kirken, dels på højskolen.
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Da mødet finder sted over to dage, vil vi spørge, om nogle af jer
har plads til og kunne have lyst til
at have en eller et par stykker til
at overnatte? - Ligesom sidst, vi
havde årsmødet i 2000.
Deltagerne bliver bedt om selv at
have sengetøj med, så det giver
mindst mulig ulejlighed for værterne, der til gengæld får fornøjelsen
af hyggelige gæster. Giv besked til
Janne, hvis I kunne tænke jer at
lægge hus til. Og gerne inden februar.
Præst og bestyrelse

Gaver - Årets tema
Også i det nye år har mødeudvalget planlagt nogle temadage, hvor
det at give og modtage gaver er i
centrum. Vi har været så heldige
at få Anders Klostergaard Petersen til at komme og skyde emnet i
gang. Han er til daglig ansat på
Århus universitet, men er også en
god folkelig formidler, hvilket man
kan forvisse sig om ved at læse
hans lille bog ”Gaver”.

Det mener jeg; for kristendom
handler i allerhøjeste grad om en
gaveudveksling. En udveksling,
der har lagt grund til og norm for
enhver anden form for gaveudveksling. Hvis du vil vide mere om
gaver og undgå uheldige gaver,
om kristendom og gavegivning,
om gaver, kultur og samfund, så
kom og hør foredraget." - Det er
lørdag den 13. januar kl. 14.

Han har sendt os en lille appetitvækker på, hvad han vil tale om:

På tirsdagstræf den 20. februar
går vi videre med gaverne, - og vil
tale med hinanden om glæden
ved at give og modtage gaver.

”Vi giver gaver i mange sammenhænge, fra værtinde- til fødselsdagsgaver, fra bårebuketter til
jubilæumsgaver; men gaver og
udveksling er mere end det. Det
er en af de mest fundamentale
sociale mekanismer til at skabe
sammenhæng i samfundet. Men
har det også noget med kristendom at gøre?

Til efteråret tager vi igen emnet op
- først med en aktiv og kreativ
”børnekirke” søndag den 2. september kl. 15. Og så samler vi op
på ”gaverne” tirsdag den 2. oktober kl. 19, hvor Janne vil fortælle
og lægge op til debat - om Guds
gaver til os.

Kirkehøjskole
Lørdag den 27. januar kl. 14-17
er der fælles kirkehøjskole i vores
provsti, - og denne gang lægger
valgmenigheden hus til (Den gamle Friskole). Kirkehøjskole er en
mulighed for at drøfte temaer om
tro og kristendom med andre, på
afslappet vis.

Emne til drøftelse i januar vil være
”Afslutning og ny begyndelse”,
Hvad fortæller bibelen/den kristne tradition om tid og evighed?
Hvordan opfatter vi tiden og evigheden? Efter et kort oplæg vil ordet være frit. Kaffe og kage undervejs. Vi afslutter i kirken.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Nytaarsnat
I Nat er Jorden lys af Sne
og alting hvidt og skært at se
i Maaneskin,
slet ingen Lyd og ingen Vind,
saa uberørt det hele
som Aaret, der om lidt gaar ind.
Du hvide Nat! du nye Aar!
giv mig blot ikke værre Kaar
end dem, jeg bær'!
Vær med din rene Ro mig nær
og skænk mig ét: lidt Lykke
for dem og det, som jeg har kær!
Viggo Stuckenberg

