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Sommer
Vor sommer er solstrejf og brisevift
og varmebølger og bygedrift
og skyers skiftende vandring.
Den går som bølger i korn og bugt,
dens rytme synger i svaleflugt
sin sang om liv og forandring.
Vor sommer skal skabe af lys og muld
det nye korn og de nye kuld
fra maj til høstmørket daler.
Og skal end grotiden fare hen,
skal verden fyldes igen, igen
med nye somre og svaler.
Piet Hein

Nyt fra bestyrelsen
Lyset er stærkt og klart. Kalder os
ud i det fri. Pludselig synes stuerne mørke og trange. Travle folk
har været i gang med at pløje og
så - så næste høst sikres. I haverne arbejdes der flittigt. Sidste års
visne løv forsvinder under grønne
spirer og blade. Løgplanterne er
ved at være visne i toppen, men
også de forsvinder under alt det
grønne. Alt er lysegrønt og fint og
der er en skønhed omkring os.
Forår endnu engang.

Foråret står i forberedelsernes tegn,
idet vi jo er værter for De Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde 2. og 3. juni. Mødet afholdes på
Vallekilde Højskole og i Korskirken. I den forbindelse har der været en del planlægningsmøder for
der er meget der skal fungere når
gæsterne kommer.

Konfirmationen Palmesøndag blev
en meget smuk dag, solen skinnede og mange glade mennesker
fyldte kirken, som var prydet, pudset og nyskuret - til ære for konfirmander og gæster.

Vi synes der er sammensat et godt
program for deltagerne, og vi glæder os til at byde velkommen. Selv
om det er prøvet før, kan man da
godt have en enkelt sommerfugl i
maven ved tanken om alt det, der
skal fungere.

Vores årsmøde forløb fint, og bestyrelsen har konstitueret sig med
Berit Hansen som formand, Mogens Brix Olsen som næstformand
og Kirsten Rubæk som sekretær.
Børge Nielsen er trådt ud af bestyrelsen og Birte Ragnvald Nielsen
trådt ind i stedet.
Årets første to koncerter i vores
kirke - den ene med Hanne Helledie og Eva Boulekbache Vasarhelyi, den anden med Rasmus
Lyberth og band (i samarbejde
med Drauget) - forløb fint og var
velbesøgte.
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Heldigvis er der mange hjælpende
hænder, der tager fat - og tak for
det.

Søndag 13. maj var vi på sommerudflugt til Middelaldercentret på
Falster. Vi havde en meget hyggelig bustur og der var godt humør,
højskolesange og kaffe undervejs.
Vi røg lige tilbage i tiden og oplevede middelalderens ridderturneringer, affyring af sindrige krigsmaskiner, og bueskydningskonkurrencer. Alt imens vi gik rundt i
boder og besøgte tidens håndværkere.
Friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag
afholdes også i år ved Esterhøj.

… fortsat fra forrige side
Af hensyn til dårligt gående dog
nede på det flade areal. Vi håber
på godt vejr.
Der har hersket en del usikkerhed
om Odsherreds Sorggruppes fortsatte beståen, men nu er der dannet en forening- og fremover forventes det at hvert menighedsråd
støtter formålet. Korskirkens bestyrelse har vedtaget fremover at
afsætte et årligt beløb.

Den nye persondataforordning, der
træder i kraft sidst i denne måned,
har krævet en del mødedeltagelse
af formand, kasserer og præst,
som nu er i gang med at tilpasse
os lovgivningen.
Der ligger mange gode oplevelser
og venter.
På gensyn,
- på bestyrelsens vegne
Betty Rathnov

Persondataforordning
Persondataforordningen, som omfatter hele EU og afløser persondataloven, træder i kraft 25. maj
2018.
Også valg- og frimenighederne skal
rette sig efter den nye lov, hvilket
bl.a. betyder, at det skal tydeliggøres, hvilke oplysninger/data, vores
valgmenighed indhenter om medlemmerne,
Vi er i gang med dette store og
omfattende arbejde og har været

på diverse kurser, både formand,
præst og kasserer.
Det handler om, hvordan man beskytter vores data bedst muligt.
Altså hvordan vi indhenter data,
opbevarer og behandler dem.
Når vi er færdige med dette arbejde vil det blive lagt på vores hjemmeside. Vi holder jer selvfølgelig
løbende orienteret fremover, bl.a.
her i kirkebladet.
- Berit Hansen

Præsten holder ferie
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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Uddrag af beretningen på årsmødet
Vores bygninger
Kirken vedligeholdes løbende som
altid. I præsteboligen er der lagt
nyt gulv i køkkenet. I lejligheden i
friskolen er der blevet installeret
en ny brusekabine.
Kirkegården
Er stadig velholdt. På arealet ved
fællesgraven er der blevet plantet
to rønnebærtræer.
Kirkebil
Ordningen med frivillige chauffører fungerer fint. Der er 8-9 stykker, der tilbyder kørsel på skift, og
vi har i øjeblikket 2-4 brugere, der
anvender tilbuddet et par gange
om måneden. Tilbuddet er gratis.
Gudstjenester, aktiviteter mm.
bekendt det lutherske og grundtvigske evangeliesyn, og til bestyrelsens arbejde har vi vedtægter,
love og paragraffer at arbejde ud
fra.
Vi har i den forløbne tid arbejdet
med og vedtaget en forretningsorden, der hjælper bestyrelsen med
at fastholde overblikket over bestyrelsesarbejdet. Vi vil fremover
arbejde videre med en ”håndbog”,
hvor vores arbejdsprocedurer vil
blive noteret ned. Alt dette til glæde for et smidigt bestyrelsesarbej4

de. Samtidig må det dog siges, at
der selvfølgelig altid er plads til
nye initiativer og ideer fra vores
medlemmer.
Vores kirkelige aktiviteter er gudstjenester i flere variationer til glæde for så mange som muligt: søndagsgudstjenesterne, dem om
aftenen, om eftermiddagen, familiegudstjenester, med bibelslam…
Sidste år stod mange steder i Lutherjubilæets tegn. Vi bidrog med
et foredrag om Luthers ven, maleren Lucas Cranach.
Året bød på de tilbagevendende
arrangementer i kirkeligt regi og
desuden vores ”tirsdagstræf”. Der
blev afholdt fine koncerter, og temamøderne havde som fælles
overskrift ”generationer”, - og hvor
vi var kreative og spilleglade under kyndig vejledning.
Vi har stadig kirkebyt med sognemenigheden 2 gange årligt, og det
har begge parter udtrykt glæde
over. Sommerudflugten var en
sejltur med ”Hjalm”. Alle pladser
var fyldt op, og vejret var med os.
Vi udfærdiger vores årsplan i oktober/november således at det nye
års program kommer ud med kirkebladet til advent.

Hvordan går det så?
Antallet af kirkegængere varierer
naturligvis som i alle kirker landet
over, men messefald har vi ikke
oplevet. Vores gudstjenester er
fortræffelige og vi er glade for
samarbejdet med præst og øvrige
ansatte.
Bestyrelse og udvalg er flittige og
seriøse, og vores samvær er præget af åbenhed og godt humør.
Det er dejligt at være en del af et
sådant arbejdsfællesskab omkring vores menighed.
Vi sørger for at der både skrives
noget i kirkebladet, på hjemmesiden og i aviserne om de forskellige aktiviteter og vi håber, at mange af vore medlemmer kommer og
deltager. Brug alle disse steder til
at holde øje med vores tilbud.
Møder
Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
holdt på Mors. Der var et fint
fremmøde og det er en seriøst
arbejdende forening, der varetager vores fælles interesser.

Her i 2018 er det os der er værter
for årsmødet d. 2.-3.juni. Planlægningen er i fuld gang, og vi håber
at mange af vores medlemmer
vælger at deltage. Vi efterlyser
også hjælpere til de praktiske opgaver og håber på mange henvendelser.

Skat
Man drøfter stadig spørgsmålet
om kassererens adgang til medlemmers skatteoplysninger. I har
set hvordan vi i flere omgange i
kirkebladet har anvist, hvordan
men meget få har
fulgt opfordringen.
Efterårsmødet for de sjællandske
valgmenigheder var i Ubberup d.
8. oktober. I år finder det sted d.
7. oktober og det er Frederiksborg
Valgmenighed, der er vært.
Menighedsformændene i Ods– og
Skippinge Provsti mødes 2 gange
årligt til drøftelse af fælles emner.
Et centralt emne er diakoni og
sorggruppe. Der er nu dannet en
følgegruppe med vedtægter m.v.,
så det formelle samarbejde med
kommunen kan komme i gang.
I december fejrede vi vores præst,
Jannes, 25 års jubilæum. Der blev
afholdt en reception i Friskolen og
lokalet var stuvende fuldt af gratulanter. Vi glæder os over det gode
samarbejde. 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.)
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Kalenderen, oversigt
Weekenden 2.-3. juni: Valg- og Frimenighedernes årsmøde i Vallekilde
Søndag, 5. august: Aftenvandring på kirkegården
Søndag, 12. august: Konfirmandintro
Søndag, 19. august: Sommerkoncert med Hanne Helledie og venner
Søndag, 2. september: Børnekirke om gaver

Søndag, 9. september: Sæt selv ord på søndagens tekst
Søndag, 23. september: Høstgudstjeneste med spillemænd

Årets konfirmander
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Gudstjenester
3. juni

kl. 10

Valg- og frimenighedernes årsmøde

10. juni

INGEN

17. juni

kl. 14

24. juni

INGEN

1. juli

INGEN

8. juli

kl. 10

15. juli

kl. 10

22. juli

kl. 10

29. juli

kl. 10

5. aug

kl. 19

12. aug

kl. 10

Intro for kommende konfirmander og forældre

19. aug

INGEN

(Koncert kl. 15)

26. aug

kl. 10

2. sep

kl. 15

Børnekirke

9. sep

kl. 10

Med bibelslam

16. sep

kl. 10

23. sep

kl. 10

Anna Monrad, kirkekaffe

Høstgudstjeneste

Årsmøde i Vallekilde

Aftenvandring

SØNDAG, 5. AUGUST
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Ånden i os - og i naturen
Helligånd for åndedrættet
dine sejl er lunger hér
og når glassene er tvættet
rykker ørnevingen nær
lad mig brænde i dit O
i din have vil jeg bo
med den verdensvendte linse
kan jeg se dig efter pinse.
Helligånd for åndedrættet! - lyder
det fra digteren Simon Grotrian,
som en takkebøn eller som et hyldestråb. - Ja, tak for åndedræt og
liv, i mig, i verden. Tak for Ånden,
der stadig strømmer fra himlen ud
over jorden og ind i os, - Ånden,
som puster liv i sejlene, i vores
lunger, i vores dagligdag, - Ånden,
som skaber indhold og forståelse,
giver os sans for Guds skaberværk og det fælles liv.
For vi er jo fælles om det hele, alle
vi mennesker, - fælles om jorden
og alt, hvad den rummer, - fælles
om luften, vi indånder, fælles om
sol og måne og stjerner. Vi er alle
en del af det hele. Som maleren
Edvard Munch har formuleret det i
ord, skrevet med farvekridt i skiftende nuancer:
”Jorden elskede luften. Luften
tærede på den og jorden blev luft
og luften blev jord. Træerne strakte sine grene mod himlen og åd
luft, træerne løsnede sig fra jor8

den og der blev mennesker. Alt er
liv og bevægelse, selv i jordens
indre er livets gnister...
I os er verdener - det små deler
sig i det store, det store i det små
- en bloddråbe er en verden med
solcenter og kloder - havet er en
dråbe, en liden del af et legeme Gud er i os og vi er i Gud - urlyset
er overalt og hvor liv er - alt er bevægelse og lys - krystaller fødes
og formes som barn i mors liv...”
Og han fortsætter: ”Da vi stod
mod hverandre og dine øjne så
ind i mine øjne, da følte jeg som
usynlige tråde gik fra dine øjne ind
i mine øjne og bandt vore hjerter
sammen... Menneskeskæbner er
som kloderne, - de mødes i verdensrummet for atter at forsvinde,
- må gå op i hinanden i lysende
flamme...”
Fantastisk, at der finder sådanne
møder sted både mellem kloder
og mellem mennesker. - Ja, at
Gud finder sted i kloder og i menneskehjerter, at han slipper ånden, energien og kærligheden løs i
verden, i os. Nu, efter pinse, ser vi
Gud gennem den verdensvendte
linse, - finder ham midt iblandt os,
i det andet menneske, her på kloden, hvor Gud og hele hans skaberværk taler til os.

Er naturen beåndet? Kan naturen
tale? Kan den indgive os nyt mod?
Lære os om livet? Det erfarede i
hvert fald højskolemanden Ernst
Trier.
Da Ernst Trier i sin tid lagde sin
højskole i Vallekilde, blev han drevet af en ukuelige tro på, at ethvert menneske har stof i sig til
noget mere end bare at konsumere, befale eller underkaste sig.
Han var, som Grundtvig, overbevist om, at mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og
ånd og som sådan åben for nye
livsmuligheder, - for den enkelte
selv og for det fælles liv. Hvad disse højskoletanker har ført med
sig, ved vi så godt.

højskolen og ser ud over Svinninge Vejle, hvor tågen også dengang
lagde sig tungt, - ser, hvordan solen langsomt bryder frem og driver
tågen væk, - og ser solens gennembrud som et himlens tegn på
den evige opstandelse, - og han
fik mod til at tage kampen op,
trods sorg og savn…
Ja, vi kan lære af Guds Ånd og
Guds skaberværk på mange måder, hvis vi har et åbent sind, lære at lyset før eller siden bryder
frem af mørket, solen ud af tågen,
som et tegn på, at Gud er til stede
i vores liv, - og giver os håb om en
fremtid, her på kloden og i Guds
rige engang.

Men ikke alle ved måske, at Ernst
Triers eget liv langt fra var rosenrødt, - at han ikke kom let til sit
værk. Ikke bare fordi flere var
imod hans højskole; men nok så
meget fordi han mistede både sin
dejlige Marie og kort efter to små
børn. - nok til at nedbryde et menneske, fratage det livsmodet.

Ikke mindst Grundtvig kunne beskrive Helligåndens virkning ved
at kæde ånden og det guddommelige sammen med det synlige,
det nære, - det, vi alle kan se: Solen, der (lig Kristus) stråler i al sin
glans; vinden, der suser i det grønne løv, som en Åndens kraft; bækken, der løber i engen, som en
kilde af livets flod...

Men han fandt det, livsmodet. Og
fik kræfter til at kæmpe videre.
Hvordan? Ja, selv fortæller han i
sin dagbog, hvordan han morgenen efter, at hans yngste datter
var død (han havde siddet ved
hendes seng til det sidste), - hvordan han sidder på bakken bag

Digteren Jens August Schade kunne det også, - lade jord og himmel,
Gud, ånd, natur og sanselighed gå
op i en højere enhed. Som i digtet
”Konkyliens sang”, der godt
Helligånden. - Du får et lille uddrag af
sangen på næste side...
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… fortsat fra forrige side
”Sommerblæsten synger blå i min
sanselige krop, det suser i mit hoved - det er en konkylieskal fra
evighedens strand, og verdensvæsener, barnlige sjæle holder mig
for øret, hører mig koge og suse…
Og kommer du, og ser du og finder min skinnende form, min
regnbuefarvede skal, da vil du kun
længes - thi jeg synger som sommerblæsten om det som sov i dig
selv - og vågner engang måske,
når solen har drukket mine farver,
og vi ser de smilende børn, hvis
drømmende øjne er stjernerne…

Jeg synger sommerblæst, hør mig,
over det susende hav usynlig kommer jeg farende… Jeg giver bølgerne liv og evig bevægelse, jeg kysser dem bløde og eftergivende,
jeg kysser dem gejle og skumfrådende…
Min vej er evig… hvor jeg er, synger livet - du ser mig drage med
skyer over landet og velsigne jorden. Du mærker min ånde i modent korn, du hører mig hviske i
krydret lyng, i biernes summen…
du hører mig synge dybt i dig selv,
i dit susende blod, jeg rører ved
alle levende hjerter på jorden, og
de ler af lyst.”
- Janne Sulkjær

Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf.
2461 2604, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse
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Kommende arrangementer
Valg - og frimenighederne
I weekenden 2.-3. juni holder Foreningen af Grundtvigske Valg– og
Frimenigheder årsmøde i Vallekilde. Udover generalforsamling og
gudstjeneste er der foredrag, teater, koncert og kultur-natur-tur på
programmet. Se program i forrige
kirkeblad og på vores hjemmeside.

Aftenvandring på kirkegården

læse mere om konfirmation på
www.vallekilde-valgmenighed.dk

Sommerkoncert - jazztrio
Hanne Helledie med venner giver
lys og stemningsmættet sommerjazz-koncert for klaver, trompet og
kontrabas søndag den 19. august
kl. 15. Og der er fri adgang.

Børnekirke - gaver

Vi håber, det bliver en smuk sommeraften, når vi går tur på kirkegården, søndag den 5. august, efter gudstjenesten kl. 19. På turen rundt vil vi høre om nogle af
dem, der er begravet på vores kirkegård. Kom og hør - eller fortæl.
Efter turen får vi en kop kakao og
en bolle.

Søndag den 2. september kl. 15
holder vi igen ”børnekirke”, ude
og inde. Temaet er ”gaver”: Hvilken gave er den bedste, du har
fået, - eller selv har givet? Hvorfor
giver vi overhovedet gaver til hinanden? Og giver Gud også gaver?
Vi skal både høre om gaver, lave
gaver, - og gå på gavejagt... Vi slutter med fælles, tidlig aftensmad.

Konfirmandintro

Sæt ord på søndagens tekst

Søndag den 12. 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 5. september. Selve
konfirmationen finder sted palmesøndag den 14. april 2019. Du kan

Søndag den 9. september, under
gudstjenesten, er der mulighed for
”summe” over dagens prædikentekst, hvor vi hører om Jesu besøg
hos Martha og Maria. Alle, der har
lyst kan byde ind med ord og tanker. Teksten kan læses i Lukasevangeliet kap.10, v. 38-42.

Høstgudstjeneste
Søndag den 23. september fejrer
vi høsten med spillemandsmusik,
kaffe og gode sandwich.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Kristus i kornet
Jeg så kornet i nat,
det drømmende korn,
alle menneskeslægters
korn og aks
på disse marker.
Jeg så det i morges
ved femtiden,
da Kristus kom,
den blege time,
da børn fødes,
da brande bryder ud.

Det var så smukt.
De sov så tyst.
Og Kristus gik
som en måne
gennem kornet.
Ole Sarvig

