Korskirken
Dec. - Jan. - Feb. 2019 / 2020

Skyerne gråner
Skyerne gråner, og løvet falder,
fuglene synger ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vintren endes,
lærkerne synger i sky.
Derfor bære blus vi med glæde!
Salmerne klinge og klokker kime,
spotter med sneen ved jul,
vinteren må sig med våren rime,
smelte for solen i skjul.
Derfor bære blus vi med glæde!
Betlehems-barnet i krybberummet,
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!

N.F.S. Grundtvig (uddrag af salme)

nr. 508

Nyt fra bestyrelsen
"Dybt hælder året i sin gang" , som
der står skrevet i salmen - og
sandt er det at året nu går på
held. Snart kan vi skrive 2020 i
kalenderen, og i den forbindelse
undre os over, hvor hurtigt tiden
går- og fundere over, om vi nu også har brugt den godt.
De Sjællandske Valgmenigheders
Årsmøde i oktober, hvor vi var
værter, forløb over al forventning.
Der var stort fremmøde og vejret
viste sig fra sin skønneste side.
Før gudstjenesten havde vi indbudt til morgenkaffe i "Den Gl.
Friskoles" lokaler.
Mange benyttede sig af lejligheden af at møde frem i god tid, så
der blev tid til snak inden vi gik i
gang med dagens program. Stor
tak til alle de frivillige, der var med
til at sikre at alt det praktiske fungerede så fint. Efter gudstjenesten
gik vi til Højskolen, hvor resten af
dagens program, som stod i klimaets og naturens tegn, afvikledes.

Af øvrige begivenheder skal også
vores festlige Høstgudstjeneste
nævnes. Kirken var smukt pyntet
med farverige blomster og frugter
og orkestret sørgede for fin musikalsk ledsagelse til de gode salmer.
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Efter gudstjenesten samledes vi i
præsteboligen hos Janne og Freddy, hvor der blev budt på mad og
drikke.
Vi har afholdt årets sidste temaarrangementer: ”Vejrudsigter" og
"Naturen i litteraturen". Og bestyrelsen har afholdt samarbejdsmøde med Kirkegårdsudvalget, hvor
det generelle samarbejde omkring
kirkegården blev drøftet.
Som ny kirkesanger har vi ansat
Lisser Lundgaard Bak, som vi glæder os til at arbejde sammen med.
Frank Buch har stillet sig til rådighed som afløser.

Af hensyn til præcis beregning af
vandforbrug i lejligheden i Den Gl.
Friskole er der blevet installeret
nye målere. Vedrørende kloakreparation ved kirken, så har vejret
været for vådt til at der kunne graves. Vi venter på 3 dages tørvejr,
inden det kan ske. I disse tider er
der ikke langt mellem bygerne,
men vi håber.
I ønsket om at vi vil være opmærksomme på "Det Fælles" - vi
er jo ingen uden hinanden - Glædelig Jul og Godt Nytår til alle.
På bestyrelsens vegne
Betty Rathnov

Husk skatteoplysninger
Kære medlemmer!
HUSK at give vores kasserer besked om jeres skattepligtige indkomst for 2018, så vi kan beregne næste års medlemsbidrag!
Har du adgang til en computer, gøres det let ved at gå ind på
www.skat.dk (se vejledning i forrige kirkeblad), - eller du kan tage
en kopi af din årsopgørelse og aflevere den til kasserer Jytte.
Hvis vi ikke får dine skatteoplysninger enten digitalt eller i kopi,
vil vi være nødt til at lægge 5% til sidst oplyste årsindkomst. Digitalt samtykke gælder i 5 år, inden det skal fornyes, - så det er
lettere at benytte den mulighed, frem for at skulle aflevere en
papirkopi af sin skattepligtige indkomst hvert år. Ring til Jytte eller formand Berit, hvis du vil have hjælp til indberetning.
Bestyrelsen

Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til formand Berit Hansen, på tlf.
2461 2604, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse
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Program for Tirsdagstræf
3. dec.

Om kendte danskeres barndom i 40´erne
v/ Karen Olsen

10. dec.

Grønland, natur og storpolitik
v/ Jens Rubæk

21. jan.

31 års arbejde på sikringen i Nykøbing
v/ Knud Erik Hansen

28. jan.

Kl. 13.30 i Hørve Medborgerhus
Bibliotekarer giver inspiration til vinterlæsning

4. feb.

25. feb.

Oplevelser fra en rejse til Zanzibar
v/ Herluf Forchhammer
Kalkmalerier i vore kirker
v/ Jørn Nielsen

3. mar.

Om forfatteren og kunstneren til Mumitrolden
v/ Lene Vejlø

10. mar.

Hvordan begår man sig i den digitale verden?
v/ rådgiver i Dragsholm Sparekasse

17. mar.

Så er det forår - sang og fortælletime
v/ Janne Sulkjær

24. mar.

Hvor er vi på vej hen på ældreområdet?
v/ Gitte Sonne
Sæsonafslutning for Tirsdagstræf

Eftermiddagene er fra kl. 14 - 16.30
og åbne for alle, der har lyst til at være med!
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Gudstjenester
1. dec.

kl. 19

Adventsgudstjeneste med efterflg. gløgg

8. dec.

INGEN

(Julejazz kl. 16)

15. dec.

kl. 10

22. dec.

kl. 10

De ni læsninger

24. dec.

kl. 15.30

Juleaften

25. dec.

kl. 10

Juledag

26. dec.

INGEN

1. jan.

kl. 15

Nytårsdag, kirkekaffe

5. jan.

kl. 11

Børnegudstjeneste

12. jan.

INGEN

Kirkebyt - Ubberup Valgmenighed kl. 10

19. jan.

kl. 14

Efterflg. tema om Universet

26. jan.

kl. 10

2. feb.

INGEN

9. feb.

kl. 19

16. feb.

kl. 10

23. feb.

kl. 10

Kirkekaffe

1. marts kl. 10
8. marts INGEN

Kirkebyt - Hørve Kirke kl. 10.30

15. marts kl. 10

Vallekildejul - også i Den gamle Friskole
Weekenden, 7. og 8. december er
der åbent hus hos byens kunsthåndværkere, på højskolen, i kirkerne… I valgmenigheden vil der
være julestue både lørdag og søndag fra kl. 11-15. Og det vil foregå i Den gamle Friskole.

Her kan børn og barnlige sjæle
lave forskellige juleting, bl.a. af
garn og gamle salmebøger, filte,
klippe, male sten… Du kan også
lave en juledekoration eller binde
en krans af naturens egne materialer…
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Koncerter i december
Koncert med trioen Zenobia

Julejazz - Helledie med venner

Lørdag den 7. december kl. 16.
Trioens tre kvinder giver forførende og stemningsfyldte fortolkninger af den danske sangskat, viser
og salmer tilsat argentinsk tango
og dansk folkemusik. Koncerten i
Korskirken afholdes sammen med
Musikforeningen Drauget. Billetter
kan købes ved indgangen eller via
www.drauget.dk

Søndag den 8. december kl. 16.
Hanne Helledie (organist, pianist,
komponist) har denne søndag slået sig sammen med trompetist
Rolf Thofte Sørensen og bassist
Andreas Møllerhøj. De spiller swingende julejazz fra ind– og udland.
- Kom forbi, drik en kop kaffe, hør
et par numre, eller bliv og nyd det
hele… Fri adgang.

Kommende arrangementer
Stjerner for børn

Lars Hannibal og Michala Petri

Søndag den 5. januar kl. 11 holder vi Børnegudstjeneste om vise
mænd, børn, og himlens klareste
stjerner. Frugt, saft, kage og kaffe.

Lørdag den 25. januar kl. 16. Duoen Lars Hannibal og Michala Petri giver dejlig koncert i Korskirken. Musikforening Drauget står
for billetsalget (www.drauget.dk).

2 x Kirkebyt - i januar og marts
Søndag den 12. januar tager vi til
Ubberup Valgmenighed til gudstjeneste kl. 10. (Ring til Janne eller
Berit, hvis du vil med), - så fylder
vi bilerne. Søndag 8. marts deltager vi i sognemenighedens gudstjeneste i Hørve kl. 10.30.

Fortællinger om Universet
Søndag den 19. januar kl. 15
(efter gudstjeneste) hører vi om
universets og livets tilblivelse, fortalt gennem bibel, gamle myter,
sagn og sange, - op gennem tiden.
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Provstiets Kirkehøjskole
Lørdag den 29. februar kl. 11
lægger forfatter Johannes Værge
op til samtale om døden. Kirkehøjskolen er et fælles provstiprojekt,
og vi skiftes til at lægge hus til.
Denne gang foregår det på Odden,
- i kirkens konfirmandstue.

Årsmøde
Torsdag den 26. marts kl. 19.30
holder vi årsmøde i valgmenigheden. Dagsorden udsendes med
næste kirkeblad.

Tema - Universet
Næste års tema bliver STORT, - vi
har nemlig sat hele UNIVERSET på
programmet! Som kloderne drejer
rundt ude i rummet, i universet, vil
vi kredse rundt om universet, indkredse det fra mange vinkler.
Vi dykker først ned i fortællinger
om universets og livets tilblivelse,
som det er skildret i bibel, gamle
myter og sagn. Og i april skal vi
høre nyt fra forskningens verden,
når vi får besøg af en astrofysiker!
I maj bliver der udflugt til Brorfelde
Observatorium, i august tager vi på
stjernetur når mørket falder på, i
september tager vi til Tycho Brahe
Planetariet med indlagt film om
universet. I november skal vi høre
om rumaffald, - man tror det ikke,

men selv så langt fra jorden, ude i
rummet, er der affald efter menneskelig aktivitet...
Imellem disse temadage arrangerer vi som sædvanligt noget helt
for børn, ligesom der bliver mulighed for at høre en rumkoncert og
at deltage i filmarathon: Vi skal se
Star Wars, til vi ikke orker mere! I
kan se, hvornår de enkelte arrangementer falder i kalenderen, der
også i år er en del af kirkebladet…
Bemærk: Endelig dato for, hvornår
vi får besøg af en astrofysiker,
kommer senere, - men det vil ske
indenfor ”Forskningens Døgn”, en
dag eller aften i uge 17.
Mødeudvalget

Alt er liv - ord af Edvard Munch
Intet er småt, intet er stort - i os er verdener. Det små deler sig i
det store og det store i det små. - En bloddråbe er en verden med
solcenter og kloder. Stjernehavet er en dråbe, en lille del af et
legeme. - Gud er i os, og vi er i Gud. Urlyset er overalt og går, hvor
liv er, - alt er bevægelse og lys. - Krystaller fødes og formes som
barn i mors liv. Selv i den hårde sten brænder livets ild. Døden er
begyndelsen til nyt liv - til ny krystallisation.
Menneskeskæbner er som kloderne, - de mødes i verdensrummet for atter at forsvinde og gå op i hinanden i lysende flamme.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Åbenbaringen
Hvorfor er himlen åben?
Hvorfor er gåden løst?
mit hoved er som skumgummi,
luftigt, let og porøst.
En myggesværm fløj ind deri
på randen af en sommer,
og dansede på skovens sti
op, ned og op som trommer,
der spiller med usynlig hånd
på deres trommeskind
- en melodi, en aftenbøn
til Gud med kærligt sind
som engle stiger op og ned
om en musiktribune
til og fra Gud til jorden ned
ved kirke- og teatertid.
Som børnedans med juletræ
i øjne, fyldt med lys så voldsomt som når vi engang
skal leve efter døden.
Jens August Schade

