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Hold håbet op
Hold håbet op og hold det udstrakt foran mig,
her er en fremtid, her er liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
Vi venter midt i verset i en adventssang,
en stilhed efter stemmerne, der var engang.
Den hænger tungt i luften her som efter
storm, urolig sitren førend verden får sin form.
Hold håbet op …
En julerose er en smuk men ydmyg blomst,
jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst.
En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved,
han er på vej, det er et lys af evighed.
Dy Plambeck 2015 (fra den nye højskolesangbog)

Tirsdagstræf er aflyst
Vi må væbne os med tålmodighed, men vi venter ikke længere
end nødvendigt med at åbne igen.
Alle har vist stor forståelse for vore beslutninger.

har jo efterårsprogrammet at holde os til. Vi vil til den tid annoncere i Ugeavisen i Odsherred, så vi
atter kan finde sammen. Vi glæder os til, at det igen bliver muligt.

Vi står på spring, og så snart der
er mulighed for, at vi kan mødes i
Den Gamle Friskole, hører I fra os.
Foreløbig har vi besluttet ikke at
lave et nyt program for foråret. Vi

Mange hilsner
Tovholderne
på tirsdagstræf
Betty Rathnov og Kirsten Rubæk

Vallekildejul - Koncerter
Koncert med Marskens Guld

Koncert med Diversity Trio

Lørdag den 5. december kl. 16
spiller Marskens Guld gamle og
nye danske sange og viser, som
alle har en god historie, - og som
de to musikere fortæller om undervejs. En del af sangene er på
sønderjysk og den seneste handler om genforeningen i 1920. Billetter á 140 kr. kan bestilles på
www.drauget.dk eller købes ved
indgangen.

Søndag den 6. december kl. 16
kommer Diversity Trio, som består
af de klassiske fløjtenister Helene
Simonsen og Isabella Hübener
samt jazzbassist Mads Vinding.
Sammen skaber de et klangunivers med dybde og brillans. Med
et repertoire blandet af klassisk,
folkemusik og jazz bliver en koncert med trioen konstant varieret,
intens og fængende. Entré: 40 kr.

Jule-varme-stue
Weekenden, 5. og 6. december er
der traditionen tro VallekildeJul
med åbent hus hos byens kunsthåndværkere, i caféen på Vallekildevej, i Den Gamle Friskole og i
kirkerne…
2

Pga. covid-19 vil der i år ikke være mulighed for at lave juleting i
Den gamle Friskole. Men vi holder
skolen åben begge dage fra kl. 12
-15 og byder på julemusik, gløgg,
kaffe mm.

Kan det betale sig at blive født
Dramatikeren Line Knutzon har
blandt meget andet skrevet en
lille selvhjælpsbog "Camille
Clouds brevkasse", hvor man kan
møde de mest absurde karakteter, der vil have hendes hjælp til
at komme overens med livets små
og store problemer.
En mand skriver: Jeg er en person,
der endnu ikke er født, og jeg leder efter en bog med titlen ”Kan
det betale sig?” - Jeg vil formentlig
blive undfanget til næste vinter i
Ålborg, men er i tvivl om det kan

betale sig. Jeg er et menneske,
der liver op, når jeg læser poesi,
går i en blomstrende have, aer et
får eller en killing, og jeg elsker
mest sensommeren, synet af en
mor og et lille barn i en strandkant. Jeg kan ikke lide mennesker, der råber, voldsom mekanik,
for mange penge på én hånd, og
jeg er bange for alt det, man kan
købe i butikker. Jeg er i tvivl om
det kan betale sig for mig at blive
født. Mvh. stadig navnløs, uden køn.
Fortsættes side 7...

Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf.
2461 2604, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse
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Juleaftensgudstjeneste
Også vores kirke er coronaramt,
så der er restriktioner for, hvor
mange vi må være i kirken ad
gangen. Også juleaften. Det har
fået os til at gå i tænkeboks, og efter idé fra nogle af vores
medlemmer er vi landet på at
flytte juleaftensgudstjenesten fra
kirken til idrætshallen! Det har
flere andre kirker også gjort, altså flyttet deres gudstjeneste
til den lokale sportshal.

skabe et stemningsfuldt rum i
rummet (hallen), så vi alligevel
kan få en festlig gudstjeneste
og ønske hinanden glædelig jul!

Hos os bliver det så i VallekildeHørve Kultur– og Idrætscenter.
Her, i den store hal, er der så
tilpas meget plads, at vi kan
være ca. 480 og samtidig overholde alle restriktioner!

Som udgangspunkt holder vi
juleaftensgudstjeneste i hallen i
Fritidscentret kl. 15.30. Og vi
håber, mange har lyst til at være med, til en lidt anderledes
julegudstjeneste.

Det er selvfølgelig ikke det samme som at mødes i kirken med
orgel, levende lys og stjernen
tændt i hvælvingen (det gør vi
så juledag). Men vi satser på at

Uanset hvor - og hvor mange, - i
en stald, i en hal, i en kirke,
hjemme eller ude: Det bliver jul!

Hvis det pga. nye restriktioner,
ikke kan lade sig gøre at være i
hallen, holder vi gudstjeneste i
kirken - og det vil være nødvendigt med tilmelding. Vi beder jer
om at holde jer ajour via vores
hjemmeside, - eller ring og hør!

Janne og Bestyrelsen

Lejlighed til leje
Lejligheden på 1. sal i Den
Gamle Friskole er ledig og
klar til indflytning 1. januar.
Lejligheden har 5 værelser
og er på ca. 110 m². Hvis
du - eller nogen du kender 4

kunne være interesseret i at
leje den, så ring eller skriv
til formand Berit for at høre
nærmere.
Bestyrelsen

Gudstjenester
6. dec.

INGEN

(Koncert kl. 16)

13. dec.

kl. 10

(Kirkekaffe)

20. dec.

kl. 10

De ni læsninger (Kirkekaffe)

24. dec.

kl. 15.30

Juleaften - i VH Idrætscenter (eller Korskirken)

25. dec.

kl. 10

Juledag (Kirkekaffe)

26. dec.

INGEN

1. jan.

kl. 15

3. jan.

INGEN

10. jan.

kl. 11

Børnegudstjeneste (Saft, frugt, kaffe)

17. jan.

kl. 10

(Kirkekaffe)

24. jan.

INGEN

(Koncert kl. 16)

31. jan.

kl. 10

Efterflg. sang fra den nye højskolesangbog

7. feb.

INGEN

Nytårsdag (Kirkekaffe)

10. feb.

kl. 19

14. feb.

INGEN

21. feb.

kl. 10

(Kirkekaffe)

28. feb.

kl. 14

(Kirkekaffe)

7. marts INGEN
14. marts kl. 10

Konfirmanderne arrangerer gudstjeneste

(Forårskoncert kl. 15)
Efterflg. sang fra den nye højskolesangbog

Tid til skatteoplysninger - igen
Kære medlemmer - HUSK at give vores kasserer besked om din
skattepligtige indkomst for 2019, så vi kan beregne næste års
medlemsbidrag. Hvis vi ikke får dine skatteoplysninger enten digitalt eller i kopi, vil vi være nødt til at lægge 5% til sidst oplyste
årsindkomst. Vores formand Berit viser gerne, hvor let det er at
give digitalt samtykke, - bare ring til hende. Et digitalt samtykke
gælder i 5 år, inden det skal fornyes.
Bestyrelsen
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Kommende arrangementer
Debat om gudstjenesten

Koncert

Tirsdag den 5. januar og tirsdag
den 2. februar begge gange fra kl.
10-12 taler vi om vores gudstjeneste: Hvad er ”urørligt”? Hvad kan
ændres, - og skal det ændres?
Biskopperne har f.eks. lagt op til
nyt dåbsritual og nyt nadverritual,
- er det noget for os? Nye bønner
og nye salmer kommer i en lind
strøm, - skal vi prøve flere af? Osv.

Jane Clark og Shane Donnelly har
igen fundet sammen med den
folkemusikalske violinlegende John
Sheahan, som i utallige år har været en del af legendariske The
Dubliners. De spillede en dejlig
koncert hos os i 2013 og nu bliver
det muligt at høre de tre musikalske venner igen i vores kirke søndag den 24. januar kl.16.

Vi begynder med ritualerne og til
februar tager vi bønner og salmer.
Hvis der er interesse for det, fortsætter vi samtalen i foråret…

Musikforeningen Drauget står for
salg af billetter á 220 kr.

Gudstjeneste for små og store
Søndag den 10. januar kl.11 holder vi børne- og familiegudstjeneste, hvor vi hører om den 12årige
Jesus, der bliver væk og fundet
igen. Frugt, kage, kaffe, saft.

Den lille prins - film
Lørdag den 16. januar kl.14 viser
vi animationsfilmen ”Den lille prins”,
som er inspireret af den klassiske
børnebog af samme navn. I filmen
forsøger en mor at forberede sin
unge datter til en akademisk fremtid ved hjælp af et meget stramt
skema. Følg pigens magiske og
eventyrlige rejse, hvor hun genopdager vigtigheden af at være barn
og altid at følge sit hjerte.
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Vi synger nye sange
Søndag den 31. januar, - lige efter
gudstjenesten kl.10 - synger vi
nye sange fra den nye højskolesangbog. Det gør vi også søndag
den 14. marts.

Konfirmanderne har ordet
Onsdag den 10. februar står konfirmanderne for en aftengudstjeneste kl.19. Det skal nok blive
godt !

Star Wars
For lang tid siden i en fjern galakse… I efterårsferien så vi de tre
Star Wars film, hvor Luke Skywalker, Prinsesse Leia, Obi-Wan Kenobi og Han Solo kæmper mod Imperiet og den onde Darth Vader, og
det bliver afsløret, at Darth Vader

er Luke og Leias far, og at Leia og
Luke er søskende. Men hvorfor er
Darth Vader endt på den mørke
side af kraften? Og hvorfor blev
Leia og Luke skilt som nyfødte og
voksede op uden at kende til deres baggrund?

Program er som følger:
Kl. 12: Frokost og lidt intro
Kl. 13: Den usynlige fjende
Kaffe og kage
Kl. 16: Klonernes angreb
Aftensmad
Kl. 19.30: Sith-fyrsternes hævn

Alt det får vi svar på, når vi lørdag
den 20. februar forsætter, hvor vi
slap...

Kom til det hele eller bare til en
enkelt film. Men tilmeld jer gerne,
hvis I vil spise med.

Kan det betale sig…
Camille Clouds svar er kontant, hun skriver bl.a. at mange lader
sig føde uden at have tænkt sig
om, og at man slet ikke behøver
læse den bog, den navnløse spørger efter, for at kunne se, at det
hverken vil kunne betale sig for
ham eller samfundet at han bliver
født: Med de interesser han har,
vil han blive en alt for stor udgift...
Tænk, om Gud havde tænkt sådan: Overvejet om det kunne betale sig at lade sig føde i barnet
Jesus. Tænk om han af frygt for
ikke at blive elsket som ham, der
ville fortælle om fred og frihed, om
tro og håb og kærlighed, - var blevet i sin himmel?
Så havde vi ikke fået at vide, hvor
elskede vi er af ham, alle mennesker, uden forskel, - så havde vi
ikke kunnet holde juleaften med
samme glæde og lyse håb om en

(fortsat fra side 3)
fremtid for os og for jorden, - og
når den tid kommer: en fremtid
hos Gud selv. Godt at Gud ikke
blev i himlen og legede skywalker;
men steg ned blandt os for at dele
vores liv og vores drømme, og trøste os, når vi bliver bange.
I al skrøbelighed kom Gud til os,
forsvarsløs uden vagter, uden lyssværd. En enkelt klar stjerne, der
kunne fortælle både hyrder og
vise mænd hvor han var, - var nok:
De fandt barnet i krybben, - himlens lys var kommet til jorden.
Og her er det stadigvæk, - himlens
lys skinner også for os i dag og
bringer fred og glæde med sig.
Måske ikke en verdensfred, men
en indre fred, så vi ikke skal leve i
frygt; men i frimodighed, - få mod
til at elske Gud og hinanden .
Janne
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Januar
Januar har sne på huen,
han har øjne blå som is;
når han træder ind i stuen,
fyldes den med vinterdis.
Men det er af ham, vi får
overrakt det nye år;
og når han har bragt sit bud,
vender han sig og går ud.
Mennesker har tætte tage,
huse, der kan varmes op;
selv de syge, små og svage
kan få hjælp til sind og krop.
Januar gir kun besked
om, hvad vi i grunden ved:
vores menskeværk til trods
er natur en del af os.
Januar har tykke såler,
sneen knirker ved hans skridt;
solens vinterblege stråler
gør det hvide mere hvidt.
Hvis man følger ham på vej,
gir han en et fingerpeg:
der er lun og fugtig jord
i hans dybe støvlespor.
Niels Brunse 2014 (fra den nye højskolesangbog)

