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Trinitatis Krone
Due-dag og bløde vinde !
Jesus, Du er i dit hellige ord;
Det er ganske let at finde,
Guds hus er her, for Han bor, hvor vi bor !
Fællesskabet, rejst og ene,
er som et træ i den susende by,
af de myge kæmpegrene
hvælver Vorherre en kirke mod sky.
Den tid kom, vi måtte savne,
tiden er kommet så svulmende nær,
Kærtegns tid, tid til at favne,
arm - i - arm går de på stenbroen dér.
Vi er jordisk husligt hjemme;
tiden er inde, og verden er skøn.
Kuplet højt med fuglestemme,
se: Trinitatis står saftfyldt og grøn !
Jørgen Gustava Brandt (uddrag af digt)

Nyt fra bestyrelsen
”Da dages, da kommer den danske skærsommer…” Nu er det den
dejligste årstid og vi får humøret
tilbage - nu kan vi igen begynde
at være sammen både privat og i
det offentlige rum. Med begrænsninger og restriktioner, ja, men det
har de fleste taget som en ny faktor ind i deres hverdag: Vi står
sammen om at tage opgaven på
os - ikke smitte hinanden.
Når det er sagt, så har vi nok alle
sammen haft nogle rigtig svære
dage, hvor vi har været isolerede
og hvor mange af vores sædvanlige gøremål var afbrudt og lukket
ned. Fra bestyrelsen og præstens
side har vi planlagt det, der var
muligt, og holdt kommunikationen
i gang. Vi har fået stor hjælp fra
vores provst, som hele tiden har
været i tæt dialog med biskopper
og kirkeministerium og derefter
orienteret nøje om de aktuelle
vilkår.
Det har været et stort spørgsmål
om hvornår kirkerne kunne åbne
igen, og det falder sig således, at
vi ved udfærdigelsen af dette kirkeblad lige netop har nået at afholde vores første gudstjeneste
efter nedlukningen, nemlig Kristi
Himmelfartsdag. Kirkebænkene var
målt op og alle fordelte sig efter
anvisningerne. Vi havde såmænd
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”fyldt kirke”, idet det tilladte antal
passede med de fremmødte. Det
var et varmt og dejligt gensyn uden håndtryk - men med tydelig
glæde over det genoptagne samvær.
Der er naturligvis meget, der har
ændret sig ifølge vores kalender.
Foredraget i april blev aflyst, Brorfeldeudflugten er flyttet til september, årsmødet for de grundtvigske
valg– og frimenigheder er flyttet til
oktober, det sjællandske efterårsmødet er af samme grund aflyst,
pinegudstjenesten på Esterhøj er
aflyst, forårets konfirmation er
flyttet til august osv. Se nærmere
om de fremtidige aktiviteter i kalenderen.
Mødeudvalget holder fast i årets
tema, ”Universet”, - og lader det
fortsætte ind i 2021, så vi får nogle af de aflyste arrangementer på
planen igen.
I mangel af gudstjenester i den
forgangne tid har vi fået lagt nogle
digitale hilsner fra vores kirke på
internettet (tekster, refleksioner
og musikalske indslag, som kan
hentes via vores hjemmeside, vores facebookgruppe og på YouTube). Vi siger tak til jer, der har sørget for dette, og vi håber at mange
har fået glæde af dem.

Vores årsmøde skulle have være
afholdt den 26. marts, men selvfølgelig blev også det udsat. Vi har
valgt at afholde det søndag den
27. september kl. 11.30. Det er
mest begrundet i, at rigtig mange
foreninger m.v. også har udsat
deres generalforsamlinger, så der
vil blive trængsel i efterårets kalendere og sikkert ikke nogen ledige hverdagsaftener.
Vi kan denne søndag så mødes til
en festlig høstgudstjeneste og derefter gå til årsmøde i Friskolen. Vi
håber at alle vil være imødekommende over for denne løsning.

Som tidligere nævnt har vi ansat
Mette Nyholm Birch Petersen som
graver. Vi er glade for Mette og
håber på et langt og godt samarbejde. Thom Gagnér er vores tilkaldemedhjælp på kirkegården og
vikar for Mette, når det er aktuelt.
Som vi tidligere har meddelt, stopper Jytte Gynther som kasserer i
valgmenigheden. Vi har nu ansat
Simone Kildegaard til opgaven, og
vi glæder os til samarbejdet.
Velkommen tilbage til fællesskabet.
På bestyrelsens vegne
Berit Hansen

Konfirmation
Konfirmationen, der skulle have været afholdt Palmesøndag, 5. april, er
blevet udsat til den 16. august. Denne dag bliver følgende konfirmeret:
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

Præsten holder ferie
Fra mandag den 29. juni - mandag den 20. juli holder jeg ferie. Da Anna
Monrad har orlov, vil tidligere præst i Ubberup, Margrethe Brodthagen,
være stand by. Søndag den 12. juli står hun for gudstjenesten kl. 10.
Det er ellers aftalt, at næstformanden i Ubberup formidler kontakten til
Margrethe. Så, får I brug for en præst i min ferie, skal I ringe til næstformand i Ubberup, Lonny Sørensen, på tlf. 6174 2033.
Janne
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Tanker først i maj, - mens vi ventede
Her vil ties, her vil bies… Vist skal
du hente, kun ved at vente… - Sådan synger vi ved vintertide, - synger om den tålmodige venten på
forårstegn, på nyt liv her på jorden
- og om det fuldstændigt nye livsfællesskab vi vil blive del af, når
Kristus kommer igen.
Det er godt nok ikke vinter nu, - vi
har slet ikke haft vinter i år - men
salmens ventemotiv er aktuelt i
denne tid, hvor vi - knapt så tålmodigt - venter på at samfundet
lukker helt op, så vi ikke bare kan
få gang i hjulene; men frit mødes
med hinanden, ansigt til ansigt.
Vi glæder os til at se hinanden i
øjnene, komme ud i det fri, ud i
foråret. Især her først i maj, hvor
skove, marker, enge, moser, haver i al deres grønhed lokker om
kap med vibers og lærkers sang. Lærken, som vi synger så glade
om i vores forårssange, er blevet
indbegrebet af den frie fugl, der
jublende flyver mellem himmel og
jord, - er blevet den håbets budbringer, der har lagt navn til vores
4.-5. majs ”frihedssang”: En lærke
letted´ og tusind fulgte”…
I Brorsons salme ”Her vi ties, her
vil bies” er det nu duen, der er
håbets fugl, og som bringer løfter
om en ny jord:
4

Et halvt år havde det silet ned
uden ophør, storme havde pisket,
alt land var oversvømmet, ingen
mennesker og ingen dyr var at se,
alt var blevet udraderet - bortset
fra Noa og hans lille familie, der
drev rundt midt i den våde verden
i deres hjemmebyggede fartøj arken - sammen med den dyreflok, de havde samlet.
Og så en dag holdt regnen omsider op, vandet steg ikke længere,
syndfloden var ovre, - og Noa sender først en ravn og senere en due
ud. Og 2. gang duen vender tilbage har den et olivenblad i næbbet… Duen bringer håb om nye
tider og en ny og bedre verden, en jord så ung og frisk og grøn
som på skabelsens morgen.
Hvad fik de tiden til at gå med i
arken, - Noa og hans familie? Spillede de kort og brætspil? Læste
de højt? Fortalte historier? Sang
de kendte sange? Skrev de nye?
Talte de om den tid, der snart
måtte komme, da de skulle ud af
arken og igen bebo jorden?
Talte de om, at de, som mennesker på den nye jord, måske skulle indrette sig lidt anderledes end
før, passe bedre på jorden og hinanden? Brugte de den pludseligt
opståede lomme i tiden til at lade

drømmene og visionerne om en
bedre jord og en mere ansvarlig
menneskehed få frit løb? Når de
altså ikke lige fodrede af og mugede ud. - Eller ventede de bare utålmodigt på, at alt skulle blive som
før?
Det liv, som Noa og hans lille familie har, mens de helt isolerede
driver rundt på det store hav, ligner måske lidt det liv, som mange af os har levet de sidste par
måneder? - Vi er nok flere, der
føler det/har følt det, som drev vi
alene rundt på det store hav,
uden af vide, hvornår vi ser land
og andre mennesker, - uden at
vide om vi kan komme i land,
hvornår hverdagen vender tilbage…

Men, se op og lad håbet lyse, - se
til lærkerne og de andre fugle i
luften, hør deres jublende sang, og se på skibet her i kirken, - et af
de fineste billeder på at være
menneske i verden:
Vi er alle i samme båd, - har hver
vores at byde ind med og må både
tænke nyt og arbejde sammen for
at holde skibet på ret køl, her på
verdens hav, langs verdens kyst. I
storm og i stille vejr. - Indtil vi alle
en dag stævner i land på livets
kyst, på evighedens bred. For, så
vidt vi ved er himlen blå og kursen
Kap det gode Håb.
Janne

Den største kunstner
Kristus er den eneste blandt alle
filosoffer, mystikere etc., der som
hoveddogme har bekræftet et evigt
liv, tidens uendelighed, dødens
intethed, sandheden og den fulde
hengivelses nødvendighed og vigtighed. Han har levet som kunstner, en større kunstner end nogen
anden, - thi han formede i levende
kød og blod.
Denne ubegribelige kunstner, der
ikke er til at fatte med vor moderne, nervøse og ødelagte hjernes grove instrument, skabte hverken statuer eller billeder eller bøger - han

skabte virkelige, levende mennesker, udødelige...
Men har denne store kunstner
Kristus ikke formået at skrive bøger om sine idéer og følelser, så
har han visselig ikke foragtet det
talte ord, ganske særlig lignelsen.
Hvilken kraft er der ikke i sædemanden, i høsten i figentræet…
Og hvem ville vove at sige, at han
løj, når han sagde: Selvom himlen
og jorden forgår skal mit ord bestå
evindeligt…
Uddrag af van Goghs breve
5

Kalenderen, oversigt
Søndag, 14. juni: Intro for kommende konfirmander
Søndag, 21. juni: Aftenvandring på kirkegården
Fredag, 14. august: Stjernetur til et sted i nærheden
Søndag, 16. august: Konfirmation
Søndag, 23. august: Sommerkoncert med Hanne Helledie og venner
Søndag, 6. september: Børnekirke om Universet
Søndag, 13. september: Tur til Brorfelde Observatorium
Søndag, 27. september: Høstgudstjeneste og årsmøde
Lørdag, 3. oktober: De grundtvigske valg- og frimenigheders
Søndag, 4. oktober årsmøde i Rødding og i Bovlund

75 året for befrielsen

5. maj 2020
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Gudstjenester
1. juni

INGEN

(fællesgudstjeneste v/ Esterhøj er aflyst)

7. juni

kl. 10

14. juni

kl. 10

Intro for kommende konfirmander

21. juni

kl. 19

Efterflg. aftenvandring

28. juni

kl. 10

5. juli

INGEN

12. juli

kl. 10

19. juli

INGEN

26. juli

kl. 10

Margrethe Brodthagen, kirkekaffe

2. aug.

kl. 19

Kirkekaffe

9. aug.

kl. 10

16. aug.

kl. 10

Konfirmation

23. aug.

INGEN

(Koncert kl. 15)

30. aug.

kl. 10

6. sep.

kl. 15

Børnekirke

13. sep.

INGEN

(Udflugt til Brorfelde)

20. sep.

kl. 10

27. sep.

kl. 10

Høstgudstjeneste og efterflg. årsmøde

Aftenvandring

Sommerjazz

Sax
Bass
Klaver
SØNDAG, 21. JUNI

SØNDAG, 23. AUGUST
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Tre citater om hjertets glæde
Tro er vished, ikke viden. Men
hvor kommer så visheden fra? Jeg
har ikke noget andet svar end at
den er en erfaring. Jeg har undertiden oplevet tilstande, hvor jeg
uden nogen ydre grund pludselig
er blevet ramt af en stor glæde.

Det er som om selve lyset omkring
mig får et varmere, stærkere
skær, og det jubler stille inde i
mig. Det varer højest et par minutter. I mine egne tanker kalder jeg
det, der når mig, for "nåde", hvilket er et gammelt ord med megen
teologisk tyngde, men jeg hverken
kan eller vil gøre mig klog på nogen præcisere betydning af det.
Det sker bare.
Det sker altid når jeg er alene - den
glæde, jeg kan føle ved andre men-

Det kan regne og storme, det er
ikke derpå det kommer an, ofte
kan en lille glæde bemægtige sig
en på en regnvejrsdag og få en til
at gå afsides med sin lykke. Man
stiller sig så, og giver sig til at se
lige ud i luften, og nu og da ler
man tyst og ser sig omkring. Hvad
tænker man på? En solstråle i ruden, en udsigt til en lille bæk og
måske til en blå rift i himlen. Det
behøver ikke at være mere.
8

neskers nærvær, er beslægtet med
det, men er ikke det samme - og
det kan ske mens jeg bare sidder
på en stol eller går i en have eller er
på vej op i en trappeopgang.
Det er en meget meningsfuld oplevelse, der ingen mening har; det
fremkalder ingen syner, det løser
ingen problemer og giver mig ingen ideer, men jeg kan ikke undgå
at føle det som et strejf af Guds
tilstedeværelse, og det er alt andet end dømmende, skræmmende eller formanende.
Tværtimod føler jeg mig i sådanne
øjeblikke betingelsesløst elsket af
et eller andet, jeg ikke kan sætte
noget andet ord på end Gud.
Niels Brunse i bogen
”Tro er ikke viden”

Til andre tider kan selv usædvanlige oplevelser ikke formå at rykke
en ud af en jævn og fattig stemning; midt i en balsal kan man
sidde, ligegyldig og upåvirket. For
det er ens eget indre som er sorgens ellers glædens kilder.
Knut Hamsun
Nogle gange er det de mindste
ting, der fylder mest i hjertet.
Peter Plys

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

Befrielse og genforening
Mange festligheder er blevet aflyst
dette forår, - fra private sammenkomster og festivaler til fejringen
af 100året for genforeningen og
75året for befrielsen.

Mens en del festivitas i forbindelse med genforeningen kan afholdes senere på året, - er det vist for
sent at holde de planlagte højtideligheder for befrielsen. Den er så
forbundet med maj måned. Godt vi
har haft fjernsyn og radio til også
at samle os om den begivenhed...

Lokalt måtte vi også aflyse et fælles befrielsesarrangement, men
nedlæggelsen af kranse ved mindestenen i Hørve og på de tre kirkegårde i Hørve og Vallekilde gennemførte vi under klokkeringning
og sang. På midtersiderne ses
kransen, der blev lagt på Korskirkens kirkegård, ved stenen på fællesplænen. For også blandt valgmenighedens medlemmer var der
mange, der tog aktivt del i modstanden mod besættelsesmagten
eller hjalp jøder i sikkerhed.
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Tema om Universet fortsætter
Fra den 14. august fortsætter vi
temaet ”Universet”. Og vi lader
det ikke bare løbe året ud, men
ind i næste år, hvor vi bl.a. håber
(igen) at få en aftale med en rumforsker. Allerede sidst i juni kan vi
dog lade os forundre over jord og
himmelrum og bl.a. se lysende
natskyer efter solnedgang.

Den 30. juni er det så international asteroidedag, hvor der vil blive
sat fokus på disse små planeters
muligheder - og trusler. En del af
asteroiderne er for øvrigt opdaget
med Discovery-teleskopet fra observatoriet i Brorfelde. Og det teleskop får vi at se, når vi besøger
Brorfelde i september!

Kommende arrangementer
Konfirmandintro

Under himlens stjerner

Søndag den 14. juni er der intro
for kommende konfirmander og
deres forældre. Vi begynder med
gudstjeneste kl.10. Ring eller mail
til Janne og fortæl, hvor mange I
kommer fra hver familie. Undervisningen foregår onsdag eller torsdag eftermiddag og begynder i
september. Konfirmationen finder
sted palmesøndag den 28. marts
2021. Læs mere om konfirmation på
vores hjemmeside: www.vallekildevalgmenighed.dk

Fredag den 14. august tager vi på
aftentur ved vandet et sted i Odsherred, Vi ser solen gå ned, mørket falde på og stjernerne dukke
op. Aftenkaffe og en fortælling
følger med. Vi mødes ved Korskirken kl. 20 og kører mod vest… Har
du et liggeunderlag eller lignende,
så medbring det gerne. Tilmelding
til Janne eller Berit senest 9. aug.

Aftenvandring på kirkegården

Sommerkoncert - 23. august

Søndag den 21. juni efter gudstjenesten kl.19, går vi tur på kirkegården. Her vil vi høre om nogle af
dem, der er begravet på vores kirkegård. Kom og hør - eller fortæl
selv. Efter turen rundt, - og alt efter vejret - får vi enten lidt koldt
eller varmt at spise og drikke.
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Hvis det bliver overskyet, rykker vi
turen til fredag den 21. august.

Sidste år spillede tenorsaxofonisten Tomas Franck og hans bror,
kontrabassisten Daniel Franck, en
dynamisk jazzkoncert i Korskirken
sammen med vores organist og
pianist Hanne Helledie. Nu, hvor vi
kan fejre, at corona er på tilbagetog, kommer brødrene igen og bli-

ver også denne gang akkompagneret af Hanne Helledie. Det sker
søndag den 23. august kl. 15, og
der er fri adgang.

ker vi undervejs. Vi mødes kl. 9
ved Korskirken. Tilmelding til Berit
eller Janne senest søndag den 6.
september.

Børnekirke - Universet

Høstgudstjeneste og Årsmøde

Søndag den 6. september kl. 15
holder vi igen ”børnekirke” over
temaet ”Universet”. Glæd jer til
både lærerige og finurlige aktiviteter ude og inde. Vi skal bl.a. bygge
en raket, skabe vores eget solsystem, se på stjernebilleder - og
høre om skabelsen af universet.
Vi slutter med at spise fælles aftensmad, - 20 kr. pr. snude, Meld
jer gerne til, så der kan være mad
nok til alle.

Søndag den 27. september fejrer
vi høsten med spillemandsmusik,
og efterfølgende holder vi årsmøde i vores egen valgmenighed. Det
bliver fra kl. 11.30, og vi begynder
med kaffe og sandwich, Vi skulle
jo have holdt vores årsmøde i
marts (som vanligt), men pga. corona-situationen bliver det altså
først nu i september. Dagsorden
for mødet kan læses i forrige kirkeblad.

Tur til Brorfelde - ny dato

Årsmøde i Rødding og Bovlund

Søndag den 13. september tager
vi på guidet tur til Observatoriet i
Brorfelde, hvor vi bl.a. ser værkstedet, hvor der blev bygget kikkerter til Brorfelde Observatorium
- og med tiden til hele verden. Vi
hører om tankerne bag observatoriet og mærker suset, når vi ser
op i kuplerne og oplever Danmarks største stjernekamera, Discovery.

Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg - og Frimenigheder er
pga. corona blevet flyttet fra juni
til den første weekend i oktober,
hvorfor efterårsmødet for de sjællandske valgmenigheder er aflyst
for i år.

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!
Indgang og rundvisning er betalt,
men husk madpakken. Kaffe drik-

Vi forventer, at programmet for
mødet i Rødding og Bovlund frimenigheder vil være nogenlunde det
samme, som tidligere annonceret
og derfor også stå i genforeningens tegn. Når programmet foreligger, kan I finde det i kirken, og
det vil også fremgå af næste kirkeblad. Ligesom andre år betaler
valgmenigheden deltagergebyr for
sine egne medlemmer. Transporten er dog for egen regning.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Mirakler
Hvem gider gøre noget særligt ud af et mirakel?
Hvad mig angår så kender jeg ikke andet end mirakler,
hvad enten jeg går på Manhattans gader
eller kaster et blik ud over tagene op mod himlen
eller vader med bare tæer langs stranden lige i vandkanten
eller står under træerne i skoven
eller om dagen snakker med en jeg elsker
eller om natten sover i sengen med en jeg elsker
eller sidder ved middagsbordet sammen med de andre
eller ser på de fremmede der sidder overfor mig i vognen
eller iagttager de travle honningbier om kuben
eller dyrene der græsser på marken
eller fuglene, eller luftens vidunderlige insekter
eller solnedgangens vidunderlighed
eller de rolige, klare stjerner der skinner
eller forårsnymånens udsøgte, spinkle kurve
- alt dette og meget mere, alt det er mirakler for mig,
alt henviser til hinanden og er dog adskilt og på hvert sit sted.
For mig er hver time af lys og mørke et mirakel,
Walt Whitman

