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Aprilnat
Der driver flager af stjerneskum,
der sejler sole og blanke kloder
i nord på nathimlens mørke floder.
Der spirer lys fra hver regnvåd tue.
Den vårligt vågne og sorte jord
har også klædt sig i stjernelue.
Frimodig løfter de nøgne trær
små dråbeperlende universer
op mod det tavse og gyldne vejr!

William Heinesen

Nyt fra bestyrelsen
Vinteren synger på sidste vers og
lyset og vintergækkerne bebuder
det snarlige forår.

Dagsordenen til årsmødet ses på
næste side, og regnskabet har I
fået sammen med kirkebladet.

Selv om vi skal leve i nuet, er der
travlhed i bestyrelsen med planlægning af årsmødet i Foreningen
af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 2.-3. juni. Vi er vært for denne landsdækkende begivenhed,
og I kan læse hele programmet
inde i bladet.

Som nyt kan nævnes at vi har fået
plantet to rønnebærtræer på kirkegårdens plæne, omkring stenen
på fællesgraven. Her er der også
sat granitvaser, som kan bruges til
blomster. Området fremstår rigtig
pænt og enkelt.

Vi vil allerede nu opfordre mange
af vores medlemmer til at deltage
i dette møde og også gerne melde
sig til nogle af de mange praktiske
opgaver, der er forbundet med så
stort et arrangement. Vi glæder os
til at høre fra jer.
Vores daglige virke fortsætter fint
med gudstjenester, tirsdagstræf,
temamøder, koncerter mm. Desuden afholder vi den 14. marts vores eget årsmøde og byder jer også her hjerteligt velkommen.

Vi har også efterkommet et stort
ønske om mere lys på stykket fra
Den gamle Friskole ud til Vallekildevej og sat lamper op.
Til slut meddeler vi at vores kirkesanger, Birgit, har valgt at frasige
sig sit job med udgangen af marts
2018.

På bestyrelsens vegne
Berit Hansen

Kirkebilen til Årsmødet
Ring til formanden, Berit Hansen på tlf. 2461 2604, hvis I gerne vil
have kørelejlighed til vores årsmøde onsdag den 14. marts.
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Indkaldelse til Årsmødet 2018
Onsdag, 14. marts kl. 19.30 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:
Berit Hansen, Neel Forchhammer, Betty Rathnov, Mogens Olsen
Suppleant: Birte Nielsen

6.

Valg af statsautoriseret revisor og folkevalgt revisor
RSM plus (statsautoriseret revisor)
Jens Rubæk (folkevalgt revisor)

7.

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

8.

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

9.

Indkomne forslag: Ingen

10.

Eventuelt
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Årsmøde i Vallekilde - hjælpere søges
Vi har prøvet det før - og gjort det godt
Som I kan se på næste side, er det os, der er værter ved sommerens årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
Sidst vi var værter, var i år 2000 (det husker mange som en god
oplevelse) - og nu har vi så sammensat et program for Årsmødet
2018. Det glæder vi os til at dele både med jer andre i vores valgmenighed og med de øvrige valg– og frimenigheder.

Hjælpere søges - giv en hånd
Vi glæder os, ja men der er også meget, som skal gøres, både før og
under mødet. Derfor søger vi hjælpere til bl.a. blomsterpyntning,
borddækning, servering, check-in, parkeringsanvisning, børnepasning… Jo flere, der giver en hånd, jo smidigere forløber det hele.
Formand Berit tager imod tilbud om hjælp, - ring til hende på tlf.
2461 2604 eller send en mail: berit.s.hansen@skolekom.dk

Privat overnatning - giv en seng
Årsmødet finder sted på Vallekilde Højskole, men de har kun plads
til få overnattende, da eleverne stadig er der i juni. Der mangler
med andre ord overnatningssteder. Så: Hvis du/I har mulighed for
at have en eller flere gæster til at overnatte fra lørdag til søndag, vil det være en kæmpehjælp! Gæsterne har selv sengetøj med, så
det giver mindst mulig ulejlighed for værterne. Ja, det er faktisk rart
at have besøg fra andre menigheder og høre, hvad de går op i... Så
hold jer ikke tilbage, men udnyt denne mulighed for enten at hilse
på gamle bekendte eller at se nye ansigter!
Kan du/I tilbyde overnatning, så ring til Grete Nielsen på tlf. 5178
9338 eller skriv en mail: fladehoej29@hotmail.com
NB: Hjælpere får reduktion i deltagerbetalingen.
Bestyrelse og præst
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Årsmøde i Vallekilde - programmet
Lørdag den 2.- søndag den 3. juni 2018
Foreningen af Grundtvigske Valg– og Frimenigheder
LØRDAG
12-13

Ankomst til højskolen, - der står sandwich og kaffe parat

13.30

Velkomst og derefter foredrag/oplæg til debat ved professor i
religionshistorie Anders Klostergaard Petersen: De grundtvigske
valg– og frimenigheder i dag - overflødig eller uundværlig røst i
nutiden?

16.00

Generalforsamling

18.30

Middag

20.30

”Religionsbutikken” ved skuespillerne Bente Eskesen og
Susanne Breuning fra Dragsholmrevyen.

21.00

Aftenkaffe med brød og ost, historier og samvær ude og inde
SØNDAG

8.30

Morgenmad i Den gamle Friskole for dem, der bor på højskole
og efterskole.

10.00

Gudstjeneste i Korskirken (med stående kirkekaffe)

11.30

Mulighed for frisk luft: Enten 1) en audiovandring med Gerda
Lyhn og forfatterne Anne-Marie Donslund og Charlotte Weitze
eller 2) en kortere fortælletur i det helt nære Vallekilde.

13.00

Frokost, - derefter afrejse med tak for i år

Aktiviteter for børn lørdag, - under foredrag og generalforsamling
Tilmelding:

Senest 1. maj til Janne på mail eller telefon

Deltagerpris: Begge dage 600 kr. Lørdag 500kr. Søndag 200 kr.
Børn under 5 år 0 kr. Halv pris for børn fra 6-12 år.
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Kalenderen, oversigt
Søndag, 11. marts: Forårskoncert
Onsdag, 14. marts: Valgmenighedens eget årsmøde
Søndag, 25. marts: Konfirmation
Lørdag, 14. april: Koncert med Rasmus Lyberth
Søndag, 22. april: Sæt selv ord på søndagens tekst

Søndag, 13. maj: Tur til Middelaldercentret på Falster
Mandag, 21. maj: Fælles gudstjeneste i det fri (sted meddeles senere)
Weekenden 2.-3. juni: Valg- og Frimenighedernes årsmøde i Vallekilde

Konfirmation
Følgende bliver konfirmeret Palmesøndag, 25. marts:
Kasper Andersen, Idrætsvej 2, 4534 Hørve
Marie Andersen, Idrætsvej 2, 4534 Hørve
Nichlas Stein Zarp, Tjørnevænget 5, 4550 Asnæs
Emilia Filippa Holm Knudsen, Skolegade 20, 4534 Hørve
Liva Gotved Hvid, Vikæret 8, 4534 Hørve
Silje Weitze Antvorskov, Vallekildevej 145, 4534 Hørve
Signe Andreasen, Vallekildevej 131, 4534 Hørve
Karen Andreasen, Vallekildevej 131, 4534 Hørve
Frida Qume Brink Celik, Vikæret 12, 4534 Hørve
Jalte Eschricht Jensen, Agerskovvej 2, 4591 Føllenslev
Emil Jensen, Mellemvangsvej 10, 4460 Snertinge
Mathilde Hestehave, Fjordvej 1, 4534 Hørve
Sofus Rekdal Clausen, Kalundborgvej 3, 4460 Snertinge
Nicolaj Brandt Winther, Hørve Kirkevej 25, 4534 Hørve
Frederik Præstholm Christensen, Eskebjergvej 69, 4593 Eskebjerg
Asker Elm Grobb, Bøgevej 10, 4591 Havnsø
Lukas Elm Grobb, Bøgevej 10, 4591 Havnsø
Mathias Boye Fischer, Maglebjerg 11, 4520 Svinninge
Jeppe Bendixen, Hørve Kirkevej 1, 4534 Hørve
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Gudstjenester
4. marts kl. 10

Kirkekaffe

11. marts

INGEN

18. marts

kl. 10

25. marts

kl. 10

Palmesøndag, konfirmation

29. marts

kl. 19

Skærtorsdag

30. marts

kl. 10

Langfredag, kirkekaffe

1. april

kl. 10

Påskedag

2. april

INGEN

8. april

kl. 10

15. april

INGEN

22. april

kl. 10

29. april

kl. 10

6. maj

INGEN

10. maj

kl. 10

Kristi Himmelfartsdag, kirkekaffe

13. maj

INGEN

(Tur til Middelaldercentret - fra kl. 9)

20. maj

kl. 10

Pinsedag, kirkekaffe

21. maj

INGEN

(Fælles gudstjeneste i det fri)

27. maj

INGEN

3. juni

kl. 10

10. juni

INGEN

17. juni

kl. 14

24. juni

INGEN

(Forårskoncert kl. 15)

Med bibelslam og kirkekaffe

Valg- og frimenighedernes årsmøde
Anna Monrad, kirkekaffe

Præsten holder ferie
Fra mandag den 30. april - mandag den 7. maj og igen fra tirsdag den
5. juni - mandag den 2. juli holder jeg ferie. Anne Monrad fra Ubberup
vikarierer (tlf. 5950 7008). Søndag den 17. juni 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…
Det gælder også, hvis du vil have kørelejlighed til årsmødet den 14. marts.
Ansatte og bestyrelse

Forårets Tirsdagstræf
6. marts

Hvad sker der i Ældrerådet nu?

13. marts

Gunnar Nielsen, Audebo: Forår og løgvæksterne

20. marts

Sæsonafslutning: Foråret synges ind/idéer til næste år

Tirsdagstræf holder sommerpause frem til uge 43

Gudstjeneste med bibelslam
Søndag den 22. april, under gudstjenesten, er der mulighed for at
”summe og slamme” over søndagens tekster, der bl.a. handler om
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at finde vej og få plads. Alle, der
har lyst, kan byde ind med ord og
tanker. Prædiketeksten står i Johannesevangeliet kap. 14, v. 1-11.

Forårskoncerter - i marts og april
Koncert for violin og klaver

Søndag den 11. Marts kl. 15 vil

Hanne Helledie, vores organist,
som jo også er pianist og komponist, har indledt et nyt spændende
musikalsk samarbejde med den
alsidige violinist Eva Kristine Boulekbache Vasarhelyi.

de to musikere spille i Korskirken
og her afsøge grænser og strække
ud i lyrisk og dynamisk samspil.
Koncerten byder på musik af Niels
Otto Raasted og en musikalsk buket inspireret af fransk chanson,
bossa nova, jazz, - også med besøg i Duke Ellingtons verden…

Boulekbaches virke spænder fra
solo til orkesterspil, bl.a. i Det
Kongelige Kapel - og til studieindspilninger med bl.a. Mew og Dicte.

Rasmus Lyberth
Lørdag d. 14. april Kl. 20 har vi
endnu engang fornøjelsen - sammen med Musikforeningen Drauget - at byde Rasmus Lyberth med
band velkommen til Korskirken.
Rasmus Lyberth kan fylde spillesteder til bristepunktet og begejstre både publikum og anmeldere.
Det er altid en betagende og helt

Der er fri adgang til koncerten og
alle er velkommen!

enestående oplevelse at høre
Rasmus Lyberth synge sine grønlandske sange. Rasmus besidder
en ganske speciel evne til at formidle de dramatiske, storslåede
og kontrastfyldte fortællinger, der
både findes i Grønlands natur og
menneskeskæbner.
Billetter til 120 kr. kan købes på
billet@drauget.dk
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Tur til Middelaldercentret
Søndag den 13. maj kl. 9 kan du/I
hoppe på en bus ved Korskirken
og køre med til middelaldercentret
på Falster. Her venter sjove, lærerige og interessante oplevelser for
børn og voksne i det levende museum, - et landskab med skibe,
borge, hytter, dyr - og befolket
med bønder, købmænd, håndværkere, riddere…

Vi spiser vores madpakker på middelaldercentret og på hjemturen
gør vi holdt og får kaffe og kage.
Det koster 250 kr. for voksne og
100 kr. for børn at komme med
på turen, - og så er entré, kaffe og
kage iberegnet. Tag med på en
tidsrejse til middelalderen.
Tilmelding til Janne eller Berit

Kirkebyt - udsat til efteråret
Vi havde egentlig arrangeret kirkebyt søndag den 4. marts i Korskirken, dvs. vi skulle have besøg af
sognemenighederne i Vallekilde
og Hørve. Af forskellige grunde har
sognemenigheden nu meldt fra og
vil gerne udsætte besøget til søndag den 28. oktober, hvor vi i for-

vejen også har aftalt kirkebyt. Det
bliver så bare hos os til den tid i
stedet for - som annonceret - hos
dem.
Dog: Selv om vi ikke får ”gæster”
søndag den 4. marts, så holder vi
gudstjeneste alligevel, kl. 10.

Det ender godt
I bogen ”Det ender godt” fra 2009
deler præst og forfatter Johannes
Møllehave ud af sine tanker om
tab og sorg, liv og død, tid og evighed, - og skriver bl.a.:

jeg gør mig egentlig ikke så mange tanker om det. Det eneste, jeg
håber, er, at der er et bibliotek, for
det kan jeg ikke undvære…
Og Møllehave fortsætter:

Paradiset har vi alle oplevet i små
glimt. Vi har alle haft dage, vi kan
kalde himmelske, altså dage, hvor
vi har det godt med hinanden. Sådan må det være i Paradis, men

Min mormor sagde altid: ”Det ender godt”. Hun var af sind optimist,
men i evangelisk forstand har hun
også ret. Den sande forkyndelse er
at sige, at det ender godt.
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… Fortsat fra forrige side
Min mormor mistede flere af sinebørn. Ét, da det kun var få år gammelt, og da hun selv blev gammel,
mistede hun sin søn på 56 år ved
en trafikulykke. Betjenten, der
skulle overbringe hende meddelelsen, var bange for, om den gamle
dame nu kunne tåle den tragiske
nyhed. Men naboerne fortalte betjenten, at han bare skulle fortælle hende det, for hun kunne ikke
slås omkuld.
Da han så havde ringet på og sagt
ordene: ”Deres søn er død ved en
trafikulykke”, foldede hun med det

samme hænderne og bad en takkebøn. Frem for at klage takkede
hun Gud for, at hun overhovedet
havde fået lov til at have ham så
længe.
Hun takkede altid. Takkede for
maden, takkede for en god rejse,
og hun takkede, hver gang nogen
døde. Takkede for deres liv og alt
det, de havde givet og været. Og
så var hendes motto altså: ”Det
ender godt”. Det havde jeg lyst til
skulle stå på min egen gravsten,
hvis det ikke var, fordi der allerede står: ”Gud er kærlighed.”

Håbet
For nylig genså jeg Woody Allens
film "Scoop", - om tryllekunstneren
Splendini, der bl.a. er god til korttrick. Filmen handler om en særlig
form for morderjagt; men det er
slutningen, jeg vil hæfte mig ved:

”Tænk ikke på døden som et handicap, - jeg stammede som barn,
men giv-aldrig-op-hed og stædighed kan udvirke mirakler! I har
måske mistet livet, men I må ikke
miste håbet…”

Tryllekunstneren er død og står i
en båd sammen med andre døde,
parat til at blive fragtet til de dødes rige. Og naturligvis kan Woody
Allen, der spiller tryllekunstneren,
heller ikke i døden holde mund, ja
ordene vælter ligefrem ud af ham:
”Jeg elsker jer. Og I gengælder
det. Det er vidunderligt”- siger han
til de døde, og fortsætter:

I må ikke miste håbet! - Det er
også påskens budskab, hvor vi
hører om Gudsordet, der opstod til
liv og til håb for alle, - ordet, vi kan
leve og dø på, - og dele med hinanden, både om søndagen og til
hverdagsbrug.
Janne Sulkjær
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B

Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Korskirkens salmebog nr. 223, Lukas kap. 24, 13-35

Emmaus
Gå med blæsten mod sit ansigt
nær ved den man hører til
følge morgenlysets skiften
over byen i april,
sammen søge ly for bygen
og ha´ glemt sin paraply
se, hvor forårsregnen kalder
grønne blade frem på ny,
få som Jesu to disciple
hjertebålet tændt igen
da han selv slog følge med dem
talte klogt som ven til ven
om at intet var forgæves
ikke mørke, ikke død
høre med hans egen stemme
at han ingenting fortrød,
tilgav dem, der havde svigtet
sad igen ved deres bord
gjorde kroens mørke indre
til en kirke ved sit ord.
Gå med solen mod sit ansigt
denne morgen i april
gavmildt dele med hinanden
glæden ved at være til.
Lisbeth Smedegaard Andersen

