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Er det angsten der gør at vi ikke
Er det angst at vi ikke
er det lyset
er det tankerne der gør det
er det øjnene øjnene
Er det angsten der gør at vi ikke
Er det angst at vi ikke
er det lyset
er det tankerne der gør det
er det øjnene øjnene
er det kærligheden
er kærligheden en drøm i et evigt mørke
er det natskyggeplanten
er det bittersød natskygge
med violette blomster
og ægformede røde bær
Christian Dorph / Thorbjørn Krogshede

Nyt fra bestyrelsen
Opløftet og lettere hed i kinderne
er jeg denne sensommerdag på
vej hjem i læ af paraplyen. Jeg har
overværet sommerens jazzkoncert
i vores kirke. Hanne Helledie havde besøg af brødrene Thomas
Franck, der er saxofonist, og Daniel Franck, som spiller bas. Sammen gav de tre alle vi mange, der
var mødt op, en meget smuk og
varm musikalsk oplevelse. - Man
fortabte sig helt undervejs.

Der er indskrevet 4 konfirmander
til forårets konfirmation. De Sjællandske Valgmenigheders Årsmøde, som skal finde sted her i Vallekilde i oktober er planlagt og programmet ses her i kirkebladet.

Efter sommerens mange solskinsdage, med tørre jorde til følge, har
varmen og augustregnen sat skub
i alt det grønne, - også i ukrudtet.
Det lader sig ikke standse. Og,
midt i det hele, måtte vi konstatere, at vores gasbrænder ikke fungerede. På den måde bliver der
nok at se til, når der skal luges på den gode, gammeldags facon.

Vi har stadig problemer med at få
indhentet skatteoplysninger. Der
tilbydes hjælp hermed søndag den
15. september, efter gudstjenesten.
Man kan få hjælp på et andet tidspunkt ved henvendelse til Jytte
Gynther.

I løbet af sommeren er dele af
vores kloaksystem er brudt sammen. Skaden er ret omfattende og
dyr at reparere, men det er hvad
der kan ske, og arbejdet vil blive
udført i løbet af kort tid.
Vores kirkesanger, Susanne, har
valgt at stoppe. Vi takker for samarbejdet og ønsker Susanne alt
godt. Vi arbejder på besætte stillingen hurtigst muligt.
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Mødeudvalget har valgt næste års
tema, som kommer til at handle
om Universet. Glæd jer til det udførlige program, der kommer med
kirkebladet i december.

Der er lagt nyt tæppe på trappeopgangen op til lejligheden. Den ene
trappe ved kirkens sideudgange
skal forsynes med et ekstra trin.
Efterårets Tirsdagstræf er nu fastlagt og en oversigt er her i bladet.
I Den gamle Friskole hænger der
værker af Karin Lykke Groth året
ud. Efter høstgudstjenesten den
22. september bydes der på sandwich og sammenkomst i Præstegården.
På bestyrelsens vegne
Betty Rathnov.

Husk skatteoplysninger
Nu skal vi igen bede om jeres skatteoplysninger, nemlig den
skattepligtige indkomst for 2018 - inden den 14. oktober.
Hvis du ikke allerede har gjort det, letter du 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 har brug for hjælp til at komme ind på www.skat.dk og
give din tilladelse til at valgmenigheden kan hente dine indkomstoplysninger digitalt, - så sidder kasserer og formand parat i
Friskolen søndag 15. september kl. 11 (efter gudstjeneste). Og
tager du din NEM ID med, kan du få ordnet det på stedet.
NB: Det er kun indkomstoplysninger, der vil kunne ses af valgmenigheden; ikke andre oplysninger.
Hvis du ikke bruger computer, skal vi bede om en kopi af din
årsopgørelse. Hvis vi ikke får skatteoplysningerne for 2018, vil vi
være nødt til at lægge 5 % til sidst oplyste årsindkomst.
Ring til Jytte Gynther (2962 8635) eller til Berit Hansen
(2461 2604) hvis du i øvrigt har brug for hjælp.
Vi beklager, at det skal være så besværligt at betale sit bidrag til
valgmenigheden; men det skyldes jo, at SKAT ikke som tidligere
sender os de oplysninger om indkomstforhold, der er nødvendige
for at kunne beregne medlemsbidraget.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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Den gamle Friskole

TIRSDAGSTRÆF
Tirsdage fra 14 - 16.30
22. okt.

Årets gang i min bigård
v/ Frank Buch

29. okt.

Efteråret synges ind
v/ Inge Jespersen og Kirsten Schou
Vi får besøg af Hørve Medborgerhus

5. nov.

Kalkmalerier i vore kirker
v/ Jørn Nielsen, der fortæller og viser billeder

12. nov.

Gaver skænket til Korskirken
v/ Astrid Madsen, som fortæller og
Jens Rubæk, der viser billeder

19. nov.

Behandlingsstedet Egedal, Vallekilde
v/ Sidse Ravn & Hanne Kierkegaard

26. nov.

Røde Kors-frivillig i Malawi
v/ Karen Højland

3. dec.

10. dec.

Om kendte danskeres barndom i 40´erne
v/ Karen Olsen
Grønland, natur og storpolitik
v/ Jens Rubæk, der fortæller og viser billeder
ALLE ER VELKOMMEN
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De sjællandske valgmenigheder

EFTERÅRSMØDE, SØNDAG 6. OKT.
Vallekilde: Korskirken og Højskolen
PROGRAM
9-10

Mulighed for morgenkaffe i ”Den gamle Friskole”

10.00

Gudstjeneste i Korskirken
Resten af dagen bliver på højskolen

11.30

”Naturen som spisekammer” v/ Jørgen Stoltz,
naturrådgiver og indehaver af konsulentfirmaet
”Silva Danica” (Den danske Skov) og spisehuset
”Det vilde Køkken”.

12.45

Frokost

14.00

Foredrag v/ teolog og bioetiker Mickey Gjerris:
”Lysegrønt håb - Klimaetiske tanker om, hvordan
man bevarer håbet i en håbløs tid”.

15.30

Eftermiddagskaffe med kage
Egenbetaling for medlemmer af Vallekilde
Valgmenighed: 125 kr.
Tilmelding senest 22. sept. til Janne, tlf. 5965 6580
mail@vallekilde-valgmenighed.dk
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Kalenderen, oversigt
Lørdag, 14. september kl. 20: Folkekons - nordisk koncert
Søndag, 15. september kl. 11: Vejledning om skatteoplysninger
Søndag, 22. september kl. 10: Høstgudstjeneste og efterflg. samvær
Søndag, 6. oktober kl. 10: Efterårsmøde i Vallekilde Valgmenighed
Søndag, 13. oktober kl. 15: Filmforevisning
Søndag, 27. oktober kl. 16: Vejrudsigter (kirkemusikfestival)
Søndag, 10. november kl. 10 - 15.30: Biskoppen på visitats i provstiet
Søndag, 17. november kl. 11: Naturen i litteraturen og i filmen
Søndag, 1. dec. Kl. 19: Adventsgløgg og æbleskiver i præsteboligen
Lørdag, 7. december: Vallekildejul og koncert i Korskirken
Søndag, 8. december: Vallekildejul og koncert i Korskirken

Vejrudsigter - i toner, ord og billeder
Brusende stormkast
Brusende stormkast, plaskende byger,
somren er ude,
bladene fyger,
smældende slår de min rude.
Ruskvejr og gråvejr; dryppende tåger
driver i skoven,
råger og måger
skriger på marken om ploven.

Thøger Larsen / maleri: H. Drachmann
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Gudstjenester
8. sep.

kl. 10

15. sep.

kl. 10

Efterflg. vejledning om skatteoplysninger

22. sep.

kl. 10

Høstgudstjeneste med spillemænd

29. sep.

INGEN

6. okt.

kl. 10

Efterårsmøde i Vallekilde Valgmenighed

13. okt.

INGEN

(Filmforevisning kl. 15)

20. okt.

kl. 19

Kirkekaffe

27. okt.

kl. 16

Vejrudsigter (kirkemusikfestival)

3. nov.

kl, 10

Alle Helgens dag, kirkekaffe

10. nov.

INGEN

(Biskoppen på visitats i provstiet)

17. nov.

kl. 10

Efterflg. foredrag om natur i litteratur og film

24. nov.

kl. 10

1. dec.

kl. 19

1. sø. i advent, efterflg. gløgg mm.

8. dec.

INGEN

(Julejazz kl. 16)

Naturen i litteraturen - og i filmen
Flora og fauna i digte
Inger Christensens sonetkrans ”Sommerfugledalen”
sat på nåle ord for ord.

Værk af oversætter og billedkunstner Kamilla Jørgensen,
der udstillede - og holdt indlæg på Vallekilde Højskole
ved årets Litt Talk i februar.
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Vejrudsigter - i toner, ord og billeder
Søndag den 27. oktober kl. 16
Under overskriften ”Vejrudsigter”
prøver Hanne og Janne (organist
og præst) kræfter med storm,
regn, dis, sne, sol… I toner, ord og
billeder forsøger vi at indfange det
omskiftelige vejr, som så let påvirker vores sindsstemning.
På denne musikalsk-poetiske eftermiddag vil der både blive spillet
nykomponeret musik og kendte
toner, - og der vil kunne høres både gamle og nye digte og læst andre poetiske tekster.

Også malerier vil indgå (både ældre og moderne), - de vil blive projekteret op i kirken.
Foruden organist og præst (samt
en sanger) medvirker musiker Nils
Holm Peschcke-Køedt på trombone (trækbasun). Så der er lagt op
til stor og følsom lyd - og skift i
stemninger…
Arrangementet er vores bidrag til
Odsherred Kirkemusikfestival, der
løber fra uge 42 og oktober ud.
Vel mødt!

Naturen i litteraturen - og i filmen
Foruden de ovennævnte musikalsk-poetiske ”Vejrudsigter”, der
er en kombination af toner, ord og
billeder, - har vi tre arrangementer
tilbage, der kredser om årets tema: Natursyn og Klimatanker:
Søndag, 6. oktober, - i forbindelse
med de sjællandske valgmenigheders efterårsmøde hos os i Vallekilde, skal vi både høre om naturen som spisekammer, - og teolog
og bioetiker Mickey Gjerris´ foredrag: ”Lysegrønt Håb, - Klimaetiske tanker om, hvordan man bevarer håbet i en håbløs tid”.
Tilmelding til mødet hos Janne.
8

Søndag, 13. oktober kl. 15 viser
vi den billedskønne japanske film
”Kurosawas Drømme”. Gennem
otte drømme fortælles en stærk
historie om barndom og ungdom,
om kunst, om venskab, om en
forgiftet jord, om en gammel fredfyldt mand i en landsby med vandmøller… Og naturen har en hovedrolle i alle sekvenser. Kage, popcorn og drikkelse undervejs…
Søndag, 17. november kl. 11 fortæller Janne om, hvordan naturen
både i litteratur og i film bliver
brugt som metafor, stemningsgiver, optaktsskaber m.m. Frokost
undervejs.

Tanker om en ny højskolesangbog
Nu skal vi til det igen. I meget lang
tid har en gruppe mennesker siddet og diskuteret, hvad der skal
med i den 19. udgave af vores
højtelskede sangbog, og det eneste, der er sikkert er, at der bliver
en eller anden grad af ballade.
Alle vil mangle en yndlingssang,
og alle vil synes, at netop DEN
DER nye sang er under lavmålet,
og sådan er det gået hver gang en
ny udgave har set dagens lys.
Det arbejdende udvalg har indkaldt forslag fra alle interesserede, så der har været mulighed for
at påvirke processen, men det
siger sig selv, at man ikke bare
kan blive ved med at fylde på, så
meget må ofres, og vi venter i
spænding.
Min største bekymring går på, om
de nyeste sange overhovedet er
egnet til fællessang. Der er så
mange herlige melodier, som man
kan synge begejstret med på, når
der er et band og en dygtig forsanger der styrer det hele, men hvor
rytmen er så vanskelig, at det
kommer til at lyde ynkeligt, når en
almindelig klaverspiller skal akkompagnere en flok sangglade,
almindelige mennesker.
Jo ældre, disse almindelige mennesker er, jo vanskeligere bliver

det nok, men de fleste går nu på
med krum hals, og kan trøste sig
med, at unge mennesker heller
ikke er så rytmisk skolede, som
de tror…
Hvorom alting er – det bliver
spændende at se, hvordan tidsånden vil manifestere sig i den ny
sangbog. Ser man bagud i de
gamle udgaver er det hver gang
tydeligt at se, hvad der har rumsteret i bevidstheden på den tids
mennesker, og jeg er sikker på, at
det bliver en fin oplevelse at synge sig igennem den nye, selvom
jeg sikkert vil savne et og andet og
ærgre mig over dette og hint.

Kirsten Schou
Fra redaktionen:
På forsiden af kirkebladet er aftrykt en af de mange sange, der
kandiderer til at komme med i
den nye højskolesangbog, sangen
”Natskygge”. Den er skrevet af
forfatter Christian Dorph og har
melodi af Thorbjørn Krogshede.
Melodien er mellemøstlig inspireret og messende i sit udtryk. De,
der har sunget den igennem fortæller, at det er meget inciterende
og suggestivt at synge den sammen…
Janne
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Simon Grotrian
Salmedigteren Simon Grotrian er
død, og mange har skrevet mindeord. Her kommer et lille udpluk:
Grotrian havde et helt særligt
sprog: Stort og bevægeligt, højtideligt og barnligt, rasende og kærligt. Humoristisk og fromt.

Simon Grotrians forfatterskab tæller både digte, salmer, bønner,
eventyr. Og hans salmer lader altid en undren stå tilbage, for de
udgør ikke bare et mageløst og
særegent sprogværk, men også et
teologisk projekt. Som Grotrian
selv har sagt: ”Gud kan vi aldrig

komme helt omkring med vores
sprog.” - Det betyder, at vi aldrig
bliver færdige med Gud, fordi Gud
altid er større end os, vores ord og
begreber. Dogmatiske og helt
igennem forståelige salmer lukker
og afslutter, mens poesien åbner
verden og giver os nye øjne at se
med. Grotrians salmer har givet os
nye ord, nye billeder, nye sammenhænge.
Også vores valgmenigheds salmebog rummer nogle af Grotrians
salmer, bl.a. den, der er trykt på
bagsiden af kirkebladet...

Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf.
2461 2604, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse
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Omtale - flere arrangementer
Litteraturkredsen

Biskoppen på visitats

Vi mødes ca. hver anden tirsdag
kl.10-12. I øjeblikket læser vi
”Gullivers Rejser”, og der er også
andre gode bøger på efterårets
program. Nye deltagere er mere
end velkomne.

Søndag, 10. november kommer
biskop Peter Fischer Møller på
visitats i Odsherred Provsti. Det
begynder med gudstjeneste i Grevinge Kirke, hvor biskoppen prædiker, og efterflg. vil han høre om
vores tanker for provstiet i fremtiden. Alle er velkommen.

Nordisk koncert
Lørdag den 14. september kl.20
spiller ”Folkekons” ny nordisk musik i Korskirken. Gruppen, som
består af 15 unge folkemusikere,
uddannet fra Syddansk Konservatorium, tager tilhørerne med på en
rejse, hvor både det inderlige, det
vilde og det medrivende vil blive
udforsket. Billetter á 100 kr. kan
købes fra Musikforeningen Draugets hjemmeside eller ved indgangen. Se mere på www.drauget.dk

Høstgudstjeneste
Søndag den 22. september kl.10
fejrer vi høsten med spillemandsmusik til gudstjenesten. Bagefter
er der kaffe, sandwich, kage mm.

Kirkebyt - 2 x aflysning
Efterårets ”Kirkebytteri” med hhv.
Ubberup Valgmenighed og den
lokale sognemenighed er udsat til
det nye år. Vi tager således til Ubberup søndag den 12. januar. Og
vi håber også at finde en ny dag,
hvor vi kan besøge Hørve Kirke.

Vallekildejul
Weekenden, 7. og 8. december er
der åbent hus hos byens kunsthåndværkere mm. Ligesom sidste
år vil valgmenigheden arrangere
julestue i Den gamle Friskole. Her
kan børn og barnlige sjæle lave
juleting af forskellig slags, fra klip
og filtning til juledekorationer og
kranse. Weekenden byder også
på koncerter. Læs mere om det
hele på www.vallekildejul.dk fra
sidst i oktober.

Koncert med Zenobia
Lørdag den 7. december kl.16 er
der koncert i Korskirken med den
danske trio Zenobia, Læs mere i
næste kirkeblad og på Musikforeningen Draugets hjemmeside.

Julejazz
Søndag den 8. december kl.16 er
der julejazz i Korskirken med Hanne Helledie og venner. Mere info i
næste kirkeblad.
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B

Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Når klokken ringer
Når klokken ringer solen ind
da stryger jeg Vorherres kind
han stryger også gerne min
og strøget er et solbærskrin.
Når klokken ringer solen bort
og visse bønner kom til kort
da takker jeg alligevel
fordi jeg lever, hvilket held.
Når klokken på det sidste slag
er blevet til den nye dag
da takker jeg, fordi han spandt
mig ind i foldens uldgevandt.
Når alle klokker ringer vildt
og visse ønsker blot var spildt
da takker jeg igen for alt
for verdens lys og Jordens salt.
Simon Grotrian

