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Stjernefald
Jeg finder stjernerne frem, jeg finder en mark,
der kan bære et svæv,
du finder mig liggende på ryggen på jorden
med blikket vendt
mod stjerner og stjernetåger, mod rummet omkring...
Jeg ligger på den nøgne jord, jeg er her nu
og også i andre rum, ser det momentane
strømme gennem alle tider,
mens stjernerne nat for nat dukker op
i nye mennesker, som nu i mig.
Det er en nat med mange stjerneskud,
og øjet projicerer lys,
eller en stjerne kaster sit lys på mig,
må være op til dig at afgøre,
kun ved at søge tilbage i tid kan jeg gå ind
i fremtiden.
Pia Tafdrup - uddrag af digtet Stjernefald,
tilegnet kunstneren Anselm Kiefer

Nyt fra bestyrelsen
Så er der taget hul på det nye år
- 2020, og vi lever i en tid, hvor
alt kan ske. Der synes at være
flere spørgsmål, end svar. Krig
her, oprør og revolution der. Farlige vira breder sig…

Efter vi i den sidste del af året
2019 har måttet klare os uden
graver, har mange givet en hånd
med for at arbejdet omkring kirken har kunnet afvikles. Det skal
der lyde en meget stor tak for.

Og ja, mellem regnbygerne og
blæsten, der har været konstant
de sidste mange måneder, pibler
foråret frem derude og giver os
troen og håbet tilbage.

På den baggrund er det en meget stor glæde at kunne fortælle,
at bestyrelsen fra 1. marts har
ansat Mette Petersen som Graver ved Korskirken. Tag vel imod
hende.

Vi sidder jo lige her i den privilegerede del af verden, og derfor
må vi have alle sanser åbne for,
hvad der sker omkring os.

I Valgmenighedens dagligdag,
det kirkelige og sociale fællesskab, er der både stort og småt,
der skal tages stilling til. Lige fra
kirkelige handlinger til arrangementer og budgetter. Nu er der
også Liturgi på dagsordenen:
Efter udspil fra biskopperne, er
det atter aktuelt at tale om kirkens liturgi. Vi tager emnet op:
Taler kirken et sprog, der kan
forstås? Er der noget vi skal ændre? Sproget ændrer sig. Det
sprog vi taler, ændrer sig.
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Vi har netop haft vores personalefest, hvor vi takker alle vore
frivillige, velvillige hjælpere i dagligdagen. Det var en meget dejlig
aften, hvor der blev spist og sunget igennem.
Forude venter generalforsamling
(årsmøde) og et nyt år. Det glæder vi os til.
Husk!
Tiden går ikke.
Tiden kommer ikke.
TIDEN ER.
På bestyrelsens vegne
Betty Rathnov

Indkaldelse til Årsmødet 2019
Torsdag, 26. 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
Valg til bestyrelsen, - på valg er:
Berit Hansen, Betty Rathnov, Jytte Gynther, Neel Forchhammer.
Valg af suppleant

6.

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

7.

Valg af Kirkegårdsudvalg
På valg er: Jens Christian Larsen
Øvrige medlemmer: Jens Lundgaard, Neel Forchhammer,
Gitte Sonne, Kirsten Andersen.

8.

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

9.

Indkomne forslag: Ingen

10.

Eventuelt
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Fejring af 75året for befrielsen
I anledning af 75året for Danmarks befrielse er kirker og foreninger i Vallekilde-Hørve gået sammen om et arrangement den
4. maj kl. 19. Vi begynder i Hørve Kirke, hvor Jens Kirk og Janne
vil stå for en kort gudstjeneste. Herfra går man med fakler til
mindestenen, hvor der vil være yderligere sang og en tale, - og vi
slutter med kaffe i hallen, hvor der også vil være udstillet billeder. Lørdagen forinden vil der blive lagt en krans på hhv. Hørve,
Vallekilde og Korskirkens kirkegårde (og ved mindestenen), - til
minde om dem, der tog del i modstandskampen.

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 26. marts.
Ansatte og bestyrelse

NB: Kirkeværge Jens Lundgaard har fået ny mailadresse:
kirkevaerge@vallekilde-valgmenighed.dk
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Årsmøde i Rødding og Bovlund
Foreningen af Grundtvigske Valg– og Frimenigheder
Lørdag den 6. - søndag den 7. juni 2020
I 100-året for Genforeningen er frimenighederne i Rødding og
Bovlund gået sammen om et program for årsmødet i weekenden
den 6.-7. juni. Glæd jer bl.a. til et besøg i Skibelund Krat, to
aktuelle foredrag ved generalsekretæren i Grænseforeningen
Knud Erik Therkelsen og historiker Jørn Buch, genforeningskoncert med Zenobia og museumsinspektør Elsemarie DamJensen, og sidst, men ikke mindst, gudstjeneste i Bovlund kirke
med Sten Kaalø.
Læg dertil en skøn festmiddag lørdag aften med indlagte hilsner
fra formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen, solnedgangstur på højskoleengen i Rødding, og du har et program,
der var værd at vente 100 år på.
Vel mødt!
Årsskrift og program med tilmeldings-blanket vil blive sendt til alle
menigheder inden påske - ligesom de vil være at finde på foreningens hjemmeside senest 1. april.
- Rødding og Bovlund frimenigheder

Tilmelding for medlemmer af Vallekilde Valgmenighed til Janne senest
10. maj. Valgmenigheden betaler deltagerprisen, men ikke transporten.
Vi afventer informationer om overnatning, mødetidspunkter mv. fra Rødding og Bovlund, - og et program for de to dage. Det bliver lagt i kirken,
så snart vi har modtaget det.
- Janne
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Kalenderen, oversigt
Søndag, 8. marts: Kirkebyt - vi besøger Hørve Kirke
Torsdag, 26. marts: Valgmenighedens årsmøde
Søndag, 19. april: Debat om liturgi
Søndag, 19. april: Forårskoncert for klaver og violin
Torsdag, 23. april: Byg din egen satellit (Forskningens Døgn)

Mandag, 4. maj: Fejring af 75året for befrielsen (fælles arrangement)
Søndag, 10. maj: Kirkebyt - besøg fra Ubberup Valgmenighed
Søndag, 17. maj: Udflugt til Brorfelde
6. - 7. juni: Grundtvigske valg– og frimenigheders årsmøde
Lørdag, 13. juni: Høvekoret giver koncert

Forårets Tirsdagstræf
10. marts

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

17. marts

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

24. marts

Hvor er vi på vej hen på ældreområdet? v/ Gitte Sonne
(Sæsonafslutning for Tirsdagstræf)
Tirsdagstræf holder sommerpause til sidst i oktober

Konfirmation
Følgende bliver konfirmeret Palmesøndag, 5. april:
Mikkel Wollesen Jeppesen, Hørløkkevej 9, 4520 Svinninge
Malte Helgogaard, Dragsmøllevej 44, 4534 Hørve
Maj Lis Rasmussen, Kirkestien 6, 4534 Hørve
Malte Bach Larsen, Øvej 17, 4540 Fårevejle
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Gudstjenester
8. marts

INGEN

Kirkebyt - vi besøger Hørve kirke kl. 10.30

15. marts

kl. 10

Kirkekaffe

22. marts

kl. 10

29. marts

INGEN

5. april

kl. 10

Palmesøndag, konfirmation

9. april

kl. 19

Skærtorsdag

10. april

kl. 10

Langfredag, kirkekaffe

12. april

kl. 10

Påskedag

13. april

INGEN

19. april

INGEN

26. april

kl. 10

3. maj

kl. 10

10. maj

kl. 10

Kirkebyt - besøg fra Ubberup Valgmenighed

17. maj

INGEN

(Udflugt til Brorfelde - fra kl. 9)

21. maj

kl. 10

Kristi Himmelfartsdag, kirkekaffe

24. maj

INGEN

31. maj

kl. 10

Pinsedag, kirkekaffe

1. juni

INGEN

(Fælles gudstjeneste ved Esterhøj kl. 11)

7. juni

INGEN

(Årsmøde i Rødding og Bovlund)

14. juni

kl. 10

Intro for kommende konfirmander

21. juni

kl. 19

Efterflg. aftenvandring

28. juni

kl. 10

(Koncert kl. 15 / Debat om liturgi kl. 13)

Præsten holder ferie
Fra mandag den 29. juni - mandag den 20. juli holder jeg ferie.
Margrethe Brodthagen (tidl. præst i Ubberup) vikarierer. Søndag den
12. juli står hun for gudstjenesten kl. 10. (Anna Monrad har orlov)
- Janne
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Årets ukrudt
Jeg har tit tænkt på at kåre årets
ukrudt. Sagen er nemlig, at en
bestemt ukrudtsart af uransagelige grunde har det med at overtage føringen i et givet år. Nogle år
springer maj måned ud i en orgie
af præstelus; nogle gange fejrer
ranunkel triumfer, og nogle anni
horribili er det den grå bynke, som
hver gang vækker bestyrket mistanke om, at der sidder en kineser
i den anden ende og holder fast,
når man forsøger at få den op.
I år er det kvikgræs. Men jeg erkender, at udsagnet ikke kan generaliseres, for der gør sig det specielle
forhold gældende, at de både seje
og skrøbelige rødder især breder
sig i rosenbedet. Og det skyldes
alt det hestemøg, vi har lagt på
roserne, har man sagt mig.

Tænk, jeg vidste virkelig ikke, at
heste ikke fordøjer særligt godt,
men tværtimod sender uanfægtede ukrudtsfrø durk igennem tarmsystemet og lige ud til viderebefordring omkring sagesløse roser.
Jeg har altid troet, at hestemøg
var bedre end komøg, der kunne
svide planterne.
Men på det seneste har jeg tænkt
en del over, at en ko har fire maver... Alverdens kvikgræs burde
sendes gennem en ko.
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Alternativt til at grave hele rosenbedet op er lugning. Helt godt bliver det aldrig, men for hvert stykke indvundet land har jeg skyndt
mig at tilplante med hvid fladstjerne, der breder sig voldsomt, og
som er det eneste, jeg kan tænke
på, hvis lysegrå løv både klæder
roserne og nogenlunde kan hamle
op med kvikker. Resten må klares
med tolerance.
Sognepræst Iver Dam Just udgav i
1774 en "Grundig og fuldstændig
Anviisning til Havevæsenet", hvori
man kan hente følgende trøst:
"Voxer der meget Ukrudt på Jorden, såsom Tidsel, Nelder, Skræppe og sådanne andet i Overflødighed, - disse Urter voxe både højt
over Jorden, og deres Rødder går
dybt ned i Jorden, - da er Jorden
god! Og jo større og tykkere Rødder de have, jo bedre er Jorden;
Men Jorden er slet og mager, når
den give få og små Urter af sig, thi kan den ej give Ukrudt af sig,
kan den langt mindre give gode
Urter."
Det kunne man godt tænke lidt
over, før man begyndte at klage.
Man kan jo sige sig selv, at det
må forholde sig sådan. Så hvorfor
ikke glæde sig over, at ens jord er
vældig god? Tilmed er tolerance

en fortrinlig menneskelig egenskab, som man sikkert kunne opøve langt mere af, hvis man hver
dag tilbragte et kvarter med at
glæde sig over alt det dejlige
Ukrudt, der skyder op i ens have.

De vise ord er hentet fra Karen
Sybergs havebog fra 2014:
”Mellem paradisæbler og skvalderkål”
- Janne

Der er mange veje til Rom
I vinterferien var familien i Rom.
Jeg havde lovet mig selv, at inden
jeg bestilte flybilletterne ville jeg
undersøge muligheden for at tage
toget til Rom, bare for at få bekræftet min fordom om, at det var
urimeligt dyrt, tidskrævende og
meget besværligt at købe billetter.
En hurtig søgning på internettet
ledte frem til Togrejse.dk og en
erkendelse af, at mine fordomme
ikke holdt. Så vi var med toget til
Rom. Fra Ringsted kl.7.55 til Hamburg, frokost i Hamborg, tog til
München, aftensmad i München
og nattoget fra München til Rom,
ankomst 9.22 på Hovedbanegården i Rom, 15 minutters gang fra
den lejlighed vi skulle bo i.
Et væsentligt formål med at tage
på ferie med familien er at være
sammen med familien, og hvornår
har man lige 25 timer hvor familien er samlet og ikke skal noget
andet? Vi læste, spillede kort, snakkede, slappede af. Ingen stress
over køen ved sikkerhedskontrollen, ingen irriterende tillæg for at

medbringe bagage eller besvær
med at finde transfer fra lufthavnen til centrum af Rom.
Vi havde måske haft en lidt anderledes og lidt længere ferie, hvis vi
havde fløjet, men det har på ingen
måde været en dårligere ferie, og
som en lille bonus, så har klimabelastningen af vores tur kun været ca. halvdelen af hvad den havde været, hvis vi var fløjet til Rom.
Det var ikke så dyrt og besværligt
at komme til Rom med tog, som
jeg troede, og sådan er det sikker
også på rigtig mange andre områder, når det gælder vores forbrug
af ressourcer og belastningen af
den jord, som vi gerne vil give videre til kommende generationer.
Vi skal nok bare blive bedre til lige
at stopper op og overveje om vi
skal gøre som vi plejer eller om vi
måske skulle prøve at bryde med
vanens magt og undersøge andre
løsninger, inder vi ukritisk forkaster dem som dyre, besværlige,
dårlige osv.
- Ulla Margrethe Hansen
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Forårskoncert - 19. april kl. 15
Vores organist, Hanne Helledie,
som jo også er pianist og komponist, har en duo med en af Danmarks fineste klassiske violinister,
Eva Kristine Boulekbache Vasarhelyi. Vi stiftede bekendtskab med
duo’en i 2018, og vi er glade for,
at Eva gæster Korskirken igen i år
og er med til at hylde foråret på
musikalsk vis ved koncerten.
Eva spiller i mange sammenhænge, som solist, i duo, trio og lange
perioder som orkesterfreelancer i
eksempelvis Det Kongelige Kapel,

Radiosymfoniorkesteret, Copenhagen Phil og Helsingborg symfoniorkester. Hun har også - via studieindspilninger med bl.a Mew, Dicte
og Soma Allpass - kontakt med et
vidt spektrum af andre genrer og
musikalske udtryk.

Store mestre som Bach, Grieg og
Mozart er på programmet til koncerten, og dertil et besøg i jazzens
verden, og musik skrevet specielt
til duo’en. Velkommen til en alsidig og spændende koncert, som
der er fri adgang til.

Debat om gudstjeneste og liturgi
Biskopperne har opfordret menigheder landet over til at drøfte den
liturgi, der sædvanligvis bruges i
kirkerne, - skal der ændres lidt i
den? Nye bønner f.eks.? Og hvad
med dåbs- og nadverritualerne?
Skal der også fornyes her?
Biskopperne er kommet med et
udspil, - et oplæg til debat - og vi

vil gerne tage del i den/ give vores
mening til kende. Præst og bestyrelse indbyder derfor til et informationsmøde om dette oplæg
søndag den 19. april kl. 13, - altså
et par timer før koncerten, nævnt
ovenfor. Efter denne introduktion
håber vi, at flere har lyst til at dykke lidt ned i gudstjenestens form.
- Janne og bestyrelsen

Kirkebyt - to gange
Ved Kirkebyt søndag den 8. marts
kl. 10.30 besøger vi sognekirken i
Hørve og får efterflg. en god snak
over en kop kaffe.
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Søndag den 10. maj kl. 10 er der
også Kirkebyt, - vi får besøg af
Ubberup Valgmenighed og efter
gudstjenesten får vi kaffe mm.

Byg din egen satellit
Årets tema er UNIVERSET, som vi
indkredser fra mange vinkler. I
januar hørte vi om universets og
livets tilblivelse, beskrevet i bibel,
myter og sagn. - Fra nu af bliver
vinklen en anden: Udflugter, film,
foredrag…

Uge 17, hvor er det ”Forskningens
Døgn” har vi været så heldige at
få en aftale med Sten Schmidl
Søbjærg, som er forsker ved DTU
Space. Han kommer til Vallekilde
torsdag den 23. april kl. 19 og
fortæller om Danmarks rolle i opsendelsen af klimasatellitten SMOS
i 2009. Formålet med missionen
er at frembringe verdensomspændende kort over jordens fugtighed

og saltholdigheden i havene, dvs.
at forstå Jordens vandbalance.
Vildt spændende, - at en satellit
ude fra rummet kan fortælle om
vigtige forhold på jorden, - og
spændende, at Danmark er med
langt fremme, når det gælder konstruktion og opsendelse af satellitter…
Måske lyder det som et svært emne; men Sten Schmidl Søbjærg
fortæller, så selv børn kan forstå…
Der er gratis adgang til foredraget,
som holdes i Korskirken (eller måske spørger vi, om det kan foregå
på højskolen). Vel mødt!

Tur til Brorfelde
Søndag den 17. maj tager vi til
Observatoriet i Brorfelde, hvor vi
bl.a. skal opleve værkstedet, hvor
der blev bygget kikkerter til Brorfelde Observatorium - og med tiden til hele verden.

Vi kører i egne biler, men fylder
op, så alle, der har lyst, kan komme med. Inklusive børn, der efter
at have set observatoriet i julekalenderen, måske godt kunne have
lyst til at se det i virkeligheden!

Vi får indblik i tankerne bag Kaj
Gottlobs fantastiske arkitektur, får
forklaringen på de specialdesignede haver, og mærker suset på toppen, når vi kigger i kuplerne og
oplevet Danmarks største stjernekamera, Discovery.

Indgang og rundvisning er betalt,
men husk madpakke. Kaffe drikker vi undervejs. Vi mødes ved
Korskirken kl. 9.
Tilmelding til Janne eller Berit
senest søndag, 10. maj
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Frihedens lysdøgn
Friheden lyser i sproget,
som si’r, hvad vi elsker og tror;
som sender, når vejret er tåget,
et solpanel formet af ord.
Med friheden til at fortælle
forløses det, sprogets minut.
Vi husker et blad på en nælde.
En banegård helt sønderskudt.
Friheden danser i kroppen,
som strækker sig smidigt og rundt
mod paradisæblet i toppen
et grenbøjet buesekund.
Den frie bevæg’ligheds gave,
på tværs, over grænser og skel.
Helt fri i den kosmiske have.
Helt fri til at være sig selv.
Frihed er alt, selve livet.
Med brændpunkt i tryghed og fred.
Og husk: Tag den aldrig for givet!
Det er som med stor kærlighed!
Sæt bloklys i vinduets karme.
Et minde får liv gennem dig,
et minde om tidsånd og varme
og frihedens lysdøgn i maj.
Tekst: Anne Vad / musik: Julie Maria og Nikolaj Busk

