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Endnu
Nu flokkes sommerens fugle
i høstens rønnebærtræ
kvidrende, mens de æder
sig mætte i sol og læ.
Som var det træ mit hjerte,
sanser jeg vingernes slag,
mærker jeg næbbenes nappen
og solens varme i dag.
Endnu en dag,
før stormen jager dem alle på flugt,
endnu en dag
er tjenlig min strålende røde frugt.
Birthe Arnbak

Nyt fra bestyrelsen
Naturen har det med at overraske
os! En Sommer som denne, havde
vi nok ikke taget med i vore betragtninger - næsten tre måneder
med sol, sol -og atter sol. Hvornår
har høsten sidst været i hus i juli
måned? Den vedvarende sol og
det tørre vejr har nok glædet
strandgæsterne mere end landmændene, som har set til med
dystre miner.
Nu skriver vi august, og endelig
falder regnen på os. Hverdagen
indfinder sig. Børnene begynder i
skolen og forældrene på at arbejde. Dermed forbereder vi os også
på efterårets gøremål, herunder
konfirmandundervisningen. I år er
der indskrevet 8 konfirmander.
De Danske Valgmenigheders Årsmøde her i Vallekilde blev en dejlig oplevelse. Vejret var skønt, og
det alsidige program blev afviklet
på smukkeste vis, takket stor
hjælpsomhed og opbakning fra
alle sider.

By, kirke og højskole dannede de
smukkeste rammer om mødet og
arrangementerne, der rakte lige
fra foredrag, guds tjeneste, byvandring til koncert med Madrigalkor.
Søndag 5. august var der, efter
gudstjenesten, aftenvandring på
kirkegården. Det er interessant og
spændende at få historier bag
navnene. Godt, engang imellem,
at blive mindet om dem, der var.
Årets sommerkoncert 19. august
var godt besøgt, og vi fik en dejlig
oplevelse.
Efterårets Tirsdagstræf er nu planlagt, og vi glæder os til at tage hul
på en ny sæson.
De Sjællandske Valgmenigheders
Efterårsmøde bliver i år afholdt i
Frederiksborg Valgmenighed. Det
er d. 7. oktober.
- på bestyrelsens vegne
Betty Rathnov

Personalenyt - to goddag og et farvel
Vi har fået nye kirkesangere: Susanne Fjelstrup og Tobias Hansen. Susanne vil være mest på, og ind imellem vil Tobias overtage. Velkommen!
Leanne, vores trofaste graver gennem 22 år, har valgt at gå på efterløn
fra nytår. Nærmere herom i næste kirkeblad.
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Naturens forunderlighed
Naturen har det med at overraske
os, - skriver Betty. Og mon ikke vi
alle er blevet ikke bare overraskede, men også foruroligede over, at
der ikke kom så meget som et lille
dryp i flere måneder her i sommer. Det var et trist syn med alle
de afsvedne marker og plæner og træer, der hang med bladene.
Så meget mere forunderligt er det,
at marker og plæner (efter en hel
del regn) nu står grønne igen, næsten mere friske at se på end før
tørken satte ind… Forunderligt
også, at det store kastanjetræ,
der står ved garagen mellem friskolen og præsteboligen sætter
nye skud og lys her i september.
Træet er fantastisk at se på om
foråret; men da det, som de fleste
andre kastanjetræer er plaget af

minérmøl, taber det bladene tidligt. De er da også helt brune og
sammenkrøllede nu. Men, midt i
al det brune dukker der også nyt
liv og grønhed frem. Se side 7.
Næste års gennemgående tema
her i valgmenigheden er netop
”natur” (og unatur) - om vores forhold til naturen, om vores brug af
naturen, - om, hvad vi kan lære af
den, om hvordan naturen taler sig
ind i digte, fortællinger og eventyr,
- og også om vores driven rov på
naturens ressourcer med klimaændringer til følge, - og med gode
råd til, hvad vi hver især kan gøre
for at naturen og vi selv kan trives.
Kort sagt: Vi kommer hele vejen
rundt om naturen - og vi skal også
på udflugt i den...
- Janne

Med glæden som fortegn
Livet skal leves med glæden som
fortegn. Hvis man ikke kan det, så
kan man ikke udrette noget som
helst i verden. Det handler ikke
bare om, hvad du bærer, men
hvad der bærer dig, jævnfør højskolesangbogen nr. 16, hvor Poul
Henningsen skriver, at dagen altid
begynder med en sang: Man skal
møde verden med lovsang, så får
man energi.

Det understøttes jo faktisk også af
skaberværket. Efter hver dag siger
Gud, at nu er det ikke bare godt;
det er her, det er godt. Selvom
syndefaldet efterfølgende bragte
det onde ind i verden, er der altså
i udgangspunktet god grund til at
glæde sig over livet”
- Jørgen Carlsen,
tidl. højskoleforstander
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Tirsdagstræf i Den gamle Friskole

PROGRAM FOR EFTERÅRET
23. okt.

Franz af Assisi - en udfordring til vor tid
v/ Asbjørn Hansen, sognepræst i Svinninge

30. okt.

Makedonien – det nye land i Europa
v/ Jens Rubæk

6. nov.

Jeppe Aakjær – digter og samfundsrevser
v/ Janne Sulkjær

13. nov.

Lokaldemokrati – vejen til indflydelse
v/ Anne Marie Donslund & Majbritt E. Jensen
Vi får besøg af Medborgerhuset

20. nov.

Fine fund fra Odsherreds muld
v/ Per Lars Christiansen, Detektorforeningen

27. nov.

Tværsnit af Indien
v/ Benedikte Mengel og
Niels-Henrik Mengel Andreasen

4. dec.

11. dec.
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Niels Hansen /Risegaard – en foretagsom mand
v/ Karen Olsen
Syng julen ind
v/ Inge Jespersen & Kirsten Schou

De sjællandske valgmenigheder

FREDERIKSBORG VALGMGH.
EFTERÅRSMØDE, SØNDAG 7. OKT.
PROGRAM
10.00

Ankomst og kaffe på Grundtvigs Højskole

10.15

Morgensang og velkomst ved Ida-Lykke Bang og
forstander Jakob Mejlhede

10.45

Foredrag ved professor Lisbet Christoffersen, RUC.
Frihedssynet i den kirkelig lovgivning i Danmark

11.45

Sangtime ved Mikkel Gabriel Christoffersen, ph.d.
og sognepræst ved Vor Frelsers Kirke

12.30

Frokost på højskolen

13.30

Fortælling: Noget om Grundtvigs Højskole og
Frederiksborg Valgmenighed samt valgmenighedsbegrebets tilblivelse ved Lars Thorkild Bjørn

14.00

Gudstjeneste ved valgmenighedspræst
Jan Ulrik Dyrkjøb

15.00

Kirkekaffe og derefter afslutning
Egenbetaling: 50 kr. pr. person
Tilmelding: senest 28. september til Janne
5

Kalenderen, oversigt
Søndag, 2. september kl. 15: Børnekirke om gaver
Søndag, 9. september kl. 10: Sæt selv ord på søndagens tekst
Søndag, 23. september kl. 10: Høstgudstjeneste mm.
Tirsdag, 2. oktober kl. 19: Gaven mellem Gud og os
Søndag, 7. oktober kl. 10: Efterårsmøde i Frederiksborg Valgmgh.

Tirsdag, 9. oktober kl. 19: Kirkemusikfestival, - Øjet, der ser
Lørdag, 27. oktober kl. 14: Kirkehøjskole i Højby (filmen ”Tro” vises)
Søndag, 28. oktober kl. 10.30: Kirkebyt (Vallekilde sognekirke)
Lørdag - søndag, 1.-2. dec.: Vallekildejul i byens huse, højskole og kirker
Lørdag, 1. dec. 11-15: Kreativitet for børn. Koncert kl. 16
Søndag, 2. dec. Kl. 19: Adventsgløgg og æbleskiver i præsteboligen

ØJET, DER SER - MENNESKE, NATUR, EVIGHED
”VANDREREN”
"Luk dit fysiske øje, så du kan se
dit billede med dit sjælelige øje
først. Bring det så frem i lyset,
som du har set i mørket, så det
kan påvirke andre udefra og ind".
Caspar David Friedrich
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Gudstjenester
2. sep.

kl. 15

Børnekirke

9. sep.

kl. 10

Mulighed for at byde ind med tanker

16. sep.

kl. 10

23. sep.

kl. 10

30. sep.

kl. 10

7. okt.

INGEN

Efterårsmøde i Frederiksborg Valgmenighed

9. okt.

kl. 19

Øjet, der ser (kirkemusikfestival)

14. okt.

INGEN

21. okt.

kl. 10

Kirkekaffe

28. okt.

INGEN

Vallekilde sognekirke kl. 10.30 (kirkebyt)

4. nov.

kl, 10

Alle Helgens dag

11. nov.

kl.19

Natkirke

18. nov.

kl. 10

25. nov.

kl. 10

2. dec.

kl. 19

9. dec.

kl. 10

Høstgudstjeneste med spillemænd

1. sø. i advent. Efterfølgende gløgg mm.

DE SIDSTE
KRAMPETRÆKNINGER
ELLER
BEGRUNDET HÅB
OM EN FREMTID ?
Kastanjetræet mellem
Den gamle Friskole og
præsteboligen tænder
lys og sætter blade i
september...
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Øjet, der ser, - menneske, natur, evighed
Tirsdag den 9. oktober kl. 19
Præst og organist lægger op til refleksion over temaet ”Øjet, der
ser”, - om menneske, natur og evighed. Vi tager afsæt i maleriet
”Vandreren” fra 1818, malet af
Caspar David Friedrich (se side 7).
Det sker i vores kirke, og er vores

bidrag til kirkemusikfestivalen i år i
Odsherred. Denne aften skal vi både høre nykomponeret musik og
velkendte toner (klaver og cello).
Digte og andre tekster fra både
bibel og skønlitteratur vil veksle
med musikken, - og maleriet vil
være for øje. Vel mødt.

Benny Andersen in memoriam
I 2013 havde vores valgmenighed
besøg af Benny Andersen og Poul
Dissing, - og vi hørte med stor begejstring de skæve, finurlige, bevægende, vemodige, tankevækkende og til tider provokerende
sange, som de to musikere rejste
land og rige rundt med gennem
40 års makkerskab.
Deres fælles musikalske rejse
begyndte med Benny Andersens
fortælling og viser om skånske
Svante, der som tiårig blev væk
fra sine forældre på en Malmøfærge, og siden måtte klare sig selv i
Danmark. Viserne er i den grad
blevet folkeeje, - og demonstrerer
på bedste vis, hvor meget Benny
Andersen har haft greb om det,
der på godt og ondt kendetegner
danskerne.
Ikke mindst er ”Lille sang til Nina”
gået os i sproget, - tænk bare,
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hvor mange gange disse linjer er
blevet sunget, ved mange forskellige lejligheder: ”Se, hvilken morgenstund, solen er rød og rund.
Nina er gået i bad, og jeg spiser
ostemad. Livet er ikke det værste
man har, og om lidt er kaffen
klar.” Som én har formuleret det:
Så lidt skal der til for at favne tilværelsens herlighed i et solsystem…
Nu er forfatteren, komponisten og
musikeren Benny Andersen død, der kommer ikke flere digte fra
hans hånd, - ikke flere kærlige
opsange til danskerne om manglende rummelighed overfor flygtninge og indvandrere, som det
bl.a. kommer til udtryk i digtet
”Begyndelsen”:
”I begyndelsen var isen, derpå
kom indvandrerne” - og sidst i digtet lyder det: Og Danmarkshistori -

en er langt fra forbi, - trods indvandrerstop har vi noget at se
frem til: hvilke nye navn vil om
tyve tredive år lyde lige så fortroligt danske som Meyer og Passer,
Utzon og Borge, Schmeichel og
Schade gør i dag? I begyndelsen
var isen, men den er smeltet for
længst, nu er det os der er her, og
fremtiden begynder lige nu.”
Samme digtsamling rummer også
digtet ”Mit liv som indvandrer”,
hvor Benny Andersen beskriver sit
eget livs begyndelse:
”Det var en mørk og kold novembermorgen jeg kom til verden, lille
frysende indvandrer i Norden, fordrevet fra mit tropiske hjemsted
med en middeltemperatur på næsten 38 grader i skyggen, hvor jeg
trygt kunne bade dag og nat i mit
lille lune to liters ocean…”
Men, (skriver han) ”Efterhånden
blev jeg assimileret, lærte det ganske pudsige sprog, voksede op,
slog mig ned, fik arbejde, bil og
familie…”

”Nu har jeg nået den alder, hvor
jeg kan tælle årene til jeg endnu
en gang skal forvises til en anden
verden, lære endnu et nyt sprog…
er der mon lige så koldt og støjende som ved ankomsten til mit nuværende land.” - og Benny Andersen slutter: ”De eneste sikre forly-

dender vi har om stedet går ud
på, at man i modsætning til adskillelige andre lande har en højt
udviklet og tolerant indvandrer–
og flygtningepolitik, det er yderst
sjældent, nogen bliver afvist ved
grænsen.”
Og derfor, fordi vi alle skal dø,
gælder det om at leve nu, med de
levende - og med de døde, som
ofte forekommer mere levende
end de virkeligt levende. For de
døde ”har det med at gå igen på
uventede tidspunkter, blander sig
i alt, sætter skub i en kedelig samtale, får syrenerne til at blomstre
midt om vinteren… får en til at
læse den bog igen, som man ellers havde svoret aldrig at ville
læse mere, minder en om at Limfjorden er til, at man har oplevet
ufattelige nordlys, at regn kan
smage forskelligt…”
Ja, længe leve de døde. Både
dem, der stod (og stadig står) os
helt nær - og dem, lidt længere
ude i periferien, som vi ikke har
kendt personligt, men som været
til glæde og inspiration for os.
Som bl.a. Benny Andersen.
”Timerne føles så korte, ingenting
varer ved. Mor jeg nu godt, når jeg
er borte. Jeg ønsker jer sange og
kærlighed.” (Svantes svanesang).
- Udpluk v/ Janne
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Husk skatteoplysninger
Nu skal vi atter bede om jeres skatteoplysninger, nemlig den
skattepligtige indkomst for 2017 - inden den 14. oktober.
Du letter arbejdet for vores kasserer betydeligt ved at gå ind
på www.skat.dk Herefter gør du 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 bede om en kopi af din
årsopgørelse. Ring til Jytte Gynther (29628635) eller
til Berit Hansen (24612604), hvis du har brug for hjælp.

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
Sæt ord på søndagens tekst

Kirkebyt

Søndag den 9. september er der
mulighed for ”summe” over dagens prædikentekst, hvor vi hører
om Jesu besøg hos Martha og Maria. Teksten kan læses i Lukasevangeliet kap.10, v. 38-42.

Søndag den 28. oktober deltager
vi i sognekirkens gudstjeneste i
Vallekilde sognekirke kl. 10.30.

Litteraturkredsen
Vi mødes ca. hver anden tirsdag
kl. 10-12. Vi begynder igen tirsdag
den 11. september, hvor vi tager
fat på ”Lykke-Per” - af Henrik
Pontoppidan. Nye deltagere er
mere end velkomne. Ring evt. til
Janne for at høre nærmere.

Høstgudstjeneste
Søndag den 23. september kl. 10
fejrer vi høsten med spillemandsmusik til gudstjenesten. Bagefter
er der kaffe, sandwich, kage mm.

Gaven mellem Gud og os
Tirsdag den 2. oktober kl. 19 afslutter vi årets tema og samler op
på ”gaverne”. Vi hører om Guds
gaver til os, - og også om, hvordan
mennesker har forsøgt at formilde
guderne ved at give dem gaver…

Kirkehøjskole
Lørdag den 27. oktober kl. 14
lægger Højby hus til provstiets
kirkehøjskole. Her viser instruktør
Jens Loftager sin film ”Tro”, - og
lægger op til debat.

Natkirke
Søndag den 11. november kl. 19
er der Natkirke, - med stemningsfuld musik, poesi og tid til eftertanke.

Vallekildejul
Weekenden, 1. og 2. december er
der åbent hus hos byens kunsthåndværkere mm. I år vil valgmenigheden samle sine aktiviteter
om lørdagen. I Den gamle Friskole
har vi julestue fra 11-15, hvor
børn og barnlige sjæle kan lave
flere slags juleting, høre historier
mm. Lørdag aften er der koncert i
Korskirken. Læs mere om det
hele fra sidst i oktober på
www.vallekildejul.dk

Marie Carmen Koppel
Lørdag den 1 december kl. 16 er
der koncert med Marie Carmen
Koppel (vokal) Steen Rasmussen
(pianist) og Benjamin Koppel
(saxofon). På programmet er sange fra Marie Carmen Koppels seneste album samt nye og gamle
gospel og soul sange. Koncerten
er et samarbejde med Musikforeningen Drauget, der står for salg
af billetter á 120 kr.
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B

Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Mørkets Sang
Træer kan vælte og riger forgå.
Kloder kan vælte som ærter.
En ting er drøj og går aldrig i stå:
Kærligheds magt over hjerter.
Mørket vil binde, men lyset gør fri.
Bred er den smalleste glæde.
Vis mig dit ansigt før alt er forbi,
så er vi begge til stede.
Mørket kan larme og mørket er lyst.
Sorgen er nem nok at lære.
Jeg ved en zone, hvor mørket er lyst.
Der vil jeg synge og være.
Ånd på mit hjerte og tæl så til ti.
Hør, hvor det vågner af glæde.
Vis mig dit ansigt før alt er forbi,
så er vi alle til stede.
Benny Andersen

