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Det er i den niende måned, verden venter
i lydhør vågen – højtideligt træder de
fromme stjerner frem af septembertågen.
Henover havens og skovens træer går
månen så høstligt svanger, påkaldt af
ensomme menneskehjerters usete
længsel og anger. Bladene falder, og
æblerne falder fra alle betyngede grene,
dugdråber falder som gråd fra et væsen,
der føler sig bange og ene. Ude i rummet
trædes den store vugge på lydløse
gænger, til en efter en de ufødte vågner
og ikke kan sove længer. Så falder de
også, som æblerne falder blandt alle de
faldende blade, til moderhjertet, der
ømt betynget, sanker sin høst i lade.
Tove Ditlevsen

Tirsdagstræf bliver til Tirsdagskaffe
Siden foråret, hvor vi noget brat
måtte afbryde vore "Tirsdagstræf",
har vi jævnligt talt om, hvad der
skal være på programmet her til
efteråret. - Vi havde jo nok håbet
på at kunne fortsætte, om ikke
som sædvanligt, så næsten da.

Imidlertid er Coronaen svær at få
bugt med, så der er meget væsentlige restriktioner, som vi skal
overholde og løbende tilpasse os.
Efter i snart elleve år at have kunnet glæde os over jeres trofaste
opbakning, må vi nu gribe det anderledes an:
Vi holder fast i, at vi kan mødes
tirsdag eftermiddag fra den 27.
oktober. - Vi vil kalde det det
"Tirsdagskaffe". Vi har målt vort
mødelokale op, og det kan højst
rumme 20 personer.

Derfor annoncerer vi ikke i Lokalavisen dette efterår, men kun her
i Kirkebladet og håber så, at der
er plads. Vi er desværre nødsaget
til lukke, når lokalet er fyldt.
På den måde har vi stadig mulighed for at mødes over en kop kaffe, en bolle og forskellige indslag,
men der bliver ingen fællessang.
Vi kan altså fortsat holde forbindelsen med hinanden, men i mindre målestok og træde vande - i
fællesskab!
I forhold til de (for nuværende)
påbudte restriktioner beder vi jer
om at medbringe jeres egen kop,
så sørger vi for resten. Se de forskellige indslag nedenfor...
Mange gode hilsner,
Kirsten og Betty

27. okt.

Fra TT til Tirsdagskaffe Hvorfor nu det? I fællesskab finder vi
ud af, hvordan vi får det til at forløbe.

3. nov.

Livsdråben, et hospice v/ Kirkesanger Lisser Lundgård Bach

10. nov.

Efter Sovjetunionens sammenbrud. Jens Rubæk fortæller om
sit arbejde i de lande, der opstod efter 1989.

17. nov.

Agnes Henningsen - forfatter, samfundsdebattør og kvindesagskæmper. Bibliotekar Lene Vejlø fortæller.

24. nov.

Tøjklemmen, der erobrede verden v/ C. C. Hansen
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1. dec.

Frihed, fred, fruentimmer og folkestyre. Lisbeth Høeg
fortæller om sin nyudgivne bog.

8. dec.

Mens vi venter v/ Janne. Debat om, hvad vi venter på,
og hvad vi får tiden til at gå med.

Husk skatteoplysninger
Nu skal vi igen bede om jeres skatteoplysninger, nemlig den
skattepligtige indkomst for 2019 - inden den 15. oktober. Hvis
du ikke allerede har gjort det, bedes du gå ind på www.skat.dk
og gøre 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

En godkendelse gælder 5 år, så du kan selv gentage processen
efter de 5 år. Bemærk, at det kun er indkomstoplysninger, der vil
kunne ses af valgmenigheden; ikke andre oplysninger.
Hvis du vil have hjælp til processen så kontakt formanden, så
mødes vi og ordner det. (Evt. i Friskolen efter en gudstjeneste).
Hvis du ikke bruger computer, skal vi bede om en kopi af din
årsopgørelse. Hvis vi ikke får skatteoplysningerne for 2019, vil vi
være nødt til at lægge 5 % til sidst oplyste årsindkomst.
Vi beklager, at det skal være så besværligt at beregne dit bidrag
til valgmenigheden, men SKAT udleverer naturligvis ikke oplysninger med mindre der er givet personlig tilladelse til det.
Med venlig hilsen, bestyrelsen
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Indkaldelse til Årsmødet 2020
Søndag, 27. september kl. 11.30
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

10.
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Eventuelt

Tur til Brorfelde
Søndag den 13. september 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 undervejs. Vi mødes ved Korskirken
kl. 9. Meld dig gerne til.
NB: Besøget på Tycho Brahe Planetarium er udskudt til foråret…

Den danske sangskat møder dansen
Søndag den 20. september kl. 16
har vi fornøjelsen af at præsentere en unik koncert med overskriften: ”Dage som skal komme” med
undertitlen ”Den danske sangskat
møder dansen”.
Under den nationale nedlukning
dette forår pga. Covid-19 stod det
klart - blandt andet igennem stor
folkelig tilslutning til fællessang i
radio og tv - at viser og salmer stadig har stor kollektiv betydning for
mange.
Koncertoplevelsen ”Dage som skal
komme”, har i form af sin relation
til den danske sangskat, et ønske

om at dele denne betydning på en
umiddelbar måde. De medvirkende skaber således et rum, hvor
man som tilskuer både kan finde
ro gennem genkendelighed og
samtidig blive sanseligt aktiveret i,
ved den fysiske tilstedeværelse af
moderne dans og dens forbindelse til musik, tekst og åndelighed.
Forestillingen varer ca. 45 minutter, foregår i og udenfor kirken, og
der er gratis adgang.
Sangere:
Kristin Mulders & Torsten Nielsen
Dansere:
Georgia Kapodistria & Jon Hoff
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Kalenderen, oversigt
Søndag, 6. september kl. 15: Børnekirke - om rummet
Søndag, 13. september kl. 9: Tur til Brorfelde Observatorium
Søndag, 20. september kl. 16: Dage, der skal komme (koncert)
Søndag, 27. september kl. 11.30: Årsmøde (efter høstgudstjenesten)
Søndag, 4. oktober kl. 11: Debat om ritualerne i kirken
Lørdag, 17. oktober, hele dagen: Filmforevisning - Star Wars
Søndag, 25. oktober kl. 16: Rumkoncert (kirkemusikfestival)
Søndag, 15. november kl. 15: Torben fortæller om rumaffald
Søndag, 29. nov. kl. 19: Adventsgløgg og æbleskiver i præsteboligen
Lørdag, 5. december: Vallekildejul og koncert i Korskirken
Søndag, 6. december: Vallekildejul og koncert i Korskirken

Fire konfirmander
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Gudstjenester
6. sep.

kl. 15

Børnekirke

13. sep.

INGEN

(Tur til Brorfelde Observatorium)

20. sep.

INGEN

(Koncert: Dage, der skal komme)

27. sep.

kl. 10

Høstgudstjeneste med spillemænd (Årsmøde)

4. okt.

kl. 10

Efterfølgende debat om ritualer

11. okt.

kl. 19

Kirkekaffe

18. okt.

INGEN

25. okt.

INGEN

(Rumkoncert)

1. nov.

kl, 10

Alle Helgens dag, kirkekaffe

8. nov.

kl. 10

Kirkebyt - besøg fra sognekirken

15. nov.

kl. 14

Efterflg. fortæller Torben om rumaffald

22. nov.

INGEN

29. dec.

kl. 19

1. sø. i advent, efterflg. gløgg mm.

6. dec.

INGEN

(Koncert kl. 16)

Fire fra Star Wars
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At rejse ud - og at komme hjem
At rejse er at leve, - sagde H.C.
Andersen, der selv var på farten
meget at sit liv, og drog både Danmark og Europa rundt, - ja helt til
Tyrkiet kom han. Og det var før
flyvemaskinernes tid, så rejserne
foregik i langsomt tempo med diligence og skib.
Lige som den yngste søn i lignelsen, vi lige har hørt, - om den fortabte søn - havde H. C. Andersen
stor eventyrlyst. Han var knapt
blevet konfirmeret før han tog afsked med sit barndomshjem, skomagerværkstedet i Odense, for at
prøve lykken i København. Og for
at blive berømt.

Den afskedsscene har maleren
Niels Larsen Stevns skildret i mindehallen ved H.C. Andersens hus i
Odense: Postvognen holder køreklar med kusken på bukken. Han
ser utålmodigt ned efter H.C. Andersen, der ranglet og kejtet med
en alt for høj hat på hovedet omfavner sin mor til afsked. Hunden
springer rundt i baggrunden, den
fornemmer også, at noget særligt
er på færde.
Billedet skildrer H.C. Andersens
afsked med barndomshjem og
barndomsby, men det er i grunden et billede på alle, der forlader
deres hjem for at rejse ud, - fra
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flygtninge og emigranter, arbejdssøgende og studenter - til konfirmander, der snart skal på efterskole, eller som i hvert fald mentalt er på vej væk fra barnekammeret - og deres forældre.
Hvordan bliver så det nye sted,
den nye by, den nye skole, man
kommer til? - Vil man komme til at
lære nogen godt at kende? Vil
man få venner for livet? Vil man
komme til at føle sig hjemme dér?
Sådan hvirvler det rundt inde i
hovedet, både på den, der rejser
og på dem, der bliver tilbage.
Uanset, hvor vi havner/er havnet,
- og uanset, hvordan det kommer
til at gå os, - så har vi alle sammen brug for et sted, vi kan kalde
”hjemme”. Et sted, hvor nogen
ikke bare kender os, fordi de ved,
hvem vi er, - men at der er nogen,
som vil kendes ved os og sige
”velkommen hjem”.
H.C. Andersen, der forlod Odense
som stor dreng, fandt aldrig sådan
et sted. Derfor rejste han altid,
derfor var han altid på besøg (ofte
på store herregårde) og var meget
opmærksom på, om nu også
værtsfolkene kunne lide ham.
Derfor var han nervøs og selvoptaget, som man bliver, hvis man altid føler sig som en fremmed fugl.

Der var ganske vist mange, der
sagde ”Hjertelig velkommen, Hr.
Andersen” og tog imod ham med
ærbødighed, - da han først var
blevet et kendt navn. Men der var
ingen, der sagde ”Velkommen,
Hans Christian.”
I sin grublen over, hvordan det
kunne være, at han aldrig følte sig
rigtigt hjemme nogen steder, skabte han et forunderligt eventyrværk,
hvor vi kan genkende os selv:
Skuffelserne, følelsen af at blive
misforstået eller overset, længslen
efter et sted at høre til - og mennesker at høre sammen med.
Og vi kan genkende troen på, at
jeg nok skal blive til en svane engang, komme på den rette hylde,
finde lykkens galocher, finde mig
selv og gode mennesker, som jeg
kan føle mig hjemme blandt.
Kan vi også genkende os selv i
Jesu historie om den unge mand,
der vil ud og se den store verden,
og derfor beder om at få sin arv
udbetalt? - Jeg tænker, de fleste
unge i dag nok selv må spare op
til jordomrejsen, arbejde et års tid
i netto eller en børnehave…
Hvad faderen i historien tænker,
da hans yngste søn forlader hus
og hjem, er ikke til at vide. Måske
han aner, hvordan det kan komme til at gå; men han håber nok,
at sønnen vil klare sig godt?

Og det går jo også den unge mand
godt derude i det fremmede: Han
får i hvert fald en masse venner eller i det mindste bekendte - og
lever højt på sin arv. Det går faktisk strygende, lige indtil der ikke
er flere penge. For arbejde har
han ikke tænkt på at få, før det er
for sent. Han har vel troet, at det
gik nok endda.
Men nu står han helt tomhændet,
rippet for alt, også for sine venner.
Hvad nu? - Ja, lidt ære i livet har
han dog: Han skriver ikke bare
hjem ”Her går det godt” (eller skidt)
”send flere penge!” Han finder faktisk et arbejde. Men hvilket arbejde! - Han må, som så mange fremmede før og siden, tage et af de
dårligste job:

Dag ud og dag ind må han passe
svin, som han og hans slægt betragter som urene… Han kan ikke
komme længere ned i skidtet og til
sidst, da han ikke mere kan holde
det ud, beslutter han sig for at
vende hjem, - selv om han ikke er
stolt ved situationen, for hvad vil
hans far sige? Vil familien overhovedet kendes ved ham?
Men da den unge mand nærmer
sig hjemmet, stormer hans far,
der har genkendt ham på lang
afstand, - ud og tager ham i sine
arme og siger velkommen hjem!
Fortsættes næste side...
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Den unge mand får ikke ét bebrejdende ord af sin far, men kys og
kram, kalvesteg og stor fest - til
stor fortrydelse for hans ældre
bror, der har knoklet derhjemme:
Du har aldrig givet mig et kid, så
jeg kunne feste med mine venner,
- siger han surt til sin far.

Sådan er Gud også, - han har kærlighed nok til os alle, har plads til
os alle, - og sammen kan vi glæde
os over, at vi bliver modtaget af
ham, igen og igen og igen. Uanset
hvor livet fører os hen, hvilke veje
(og vildveje) vi går, - så møder Gud
os med åbne arme.

Men faderen lader sig ikke rokke,
- han er bare så glad for at have
begge sine sønner omkring sig, og beder sin ældste søn om også
at vise storsind og glæde sig over,
at hans bror er vendt hjem. Deres
far har mad og kærlighed i overflod, - nok til dem begge to!

Og kommer vi ikke til ham, kommer han til os. Som han gjorde, da
han sendte sin søn til os, - han,
der for en tid forlod sit himmelhjem for at blande sig med os,
fortælle os, at vi er Guds børn, der
har hjemme hos ham i himmerige.
- Janne

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

Star Wars - i efterårsferien

Vi mødes igen tirsdag den 8. september kl. 10 og derefter hver anden tirsdag kl.10-12.

Lørdag den 17. oktober fra kl. 10
viser vi de 6 af Star Wars filmene,
med indlagte pauser.
Program:
Kl. 10 vises seriens nr. IV
(den første, der blev lavet !)
Kl. 12-13: Frokost - sandwich
Kl. 13 vises seriens nr. V
Kl. 16 vises seriens nr. VI
Aftensmad - en gryderet
Kl. 19 vises seriens nr. I - II - III
Der vil være kaffe, vand, frugt,
kage og popcorn undervejs.
Ring eller mail til Janne, hvis I vil
deltage, - og hvornår på dagen…
Man kan komme til det hele, eller
blot se en enkelt af filmene.

Børnekirke
Søndag den 6. september kl. 15
er der ”børnekirke” over temaet
”Universet”. Vi skal bl.a. bygge en
raket, skabe vores eget solsystem, se på stjernebilleder og høre historier. Der er også fælles
aftensmad til 20 kr. pr. person.
Meld jer gerne til...

Høstgudstjeneste og Årsmøde
Søndag den 27. september kl.10
fejrer vi høsten på festligste vis
med spillemandsmusik til gudstjenesten. Derefter er der kaffe og
sandwich, - og så afholder vi omsider vores Årsmøde. Kom trygt, - vi
kan holde mødet i kirken, hvor vi
må være betydeligt flere end i Friskolen…

Debat om liturgien i kirken
Søndag den 4. oktober, efter gudstjenesten, tager vi (på biskoppernes opfordring) hul på en debat
om den liturgi, vi benytter i kirken.
Sådan en debat har vi før haft her
i valgmenigheden, hvilket gav både indsigt og gode drøftelser. Men
det er flere år siden, så lad os bare tage en runde igen...

Rumkoncert
Søndag den 25. oktober kl. 16
holder vi ”rumkoncert”. Præst og
organist sammensætter et ”rummeligt” program i ord og toner,

Rumaffald
Søndag den 15. november kl. 15
Forstander Torben Smidt Hansen
fra Vallekilde Højskole fortæller om
den store mængde affald, vi til stadighed smider ud i rummet...

Vallekildejul, 5. og 6. december
I valgmenigheden byder vi bl.a. på
to koncerter. Læs mere om det
hele på www.vallekildejul.dk
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B

Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Efterårsdigt af Johannes Møllehave
Jeg elsker oktober og efterår,
med alle de farver træerne får
for siden at kaste farverne væk
og stå som tegnet med tusch og blæk
Hør skovenes efterårshjerte banke:
Efterår, efterår eftertanke.
Cyklister i flokke når dagen gryer
med hænder på kølige cykelstyr,
hvor eftertanken er sval og skøn.
Kalenderens gavmilde efterløn
Pedaler trædes af alle kræfter.
Det er efterår: tid til at tænke efter.
Oktober som varsler vinteren ind.
Oktober med norden- og søndenvind
Oktober som pust fra et underbid.
Snart omstilles uret til vintertid.
Nu udskiftes skovenes garderober
Og træsilhuetterne skriver: O K T O B E R.
Snart slutter tiden sin almanak.
Hvad er det der lyder som ordet tak?
Det er selve naturens aftenbøn
Naturen er kommet på efterløn.
Vinden kærtegner hestens manke.
Efterår, efterår eftertanke.

