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Når det spirer
Når det spirer som i dag
elsker solen uafbrudt
både bøg og markukrudt
fiskeørn og gærdesmut
Så ved jeg med mit hjerteslag
at ventetiden nu er slut
Livet vender glad tilbage
I mit sind er forårsdage.
Når det vrimler som i dag
synger skoven rundesang
reden tømmes nok en gang
flagermus får vingefang
Så ved jeg med mit hjerteslag
at sorgen er en overgang
Ensomhed og gråd forsvinder
I mit sind er fremtidsminder.
Vagn Lundbye, 1999
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Nyt fra bestyrelsen
Kære medlemmer
Bestyrelsen sender jer en masse
vinterhilsner og kan fortælle, at vi
er i arbejdstøjet, selv om vores
mødevirksomhed naturligvis er ret
begrænset i øjeblikket. Vi mødes
kun ganske lidt og følger retningslinjerne.

tionen og tager handling på de
regler, der gælder løbende. Man
må følge med på hjemmesiden,
på Facebook og gennem de kanaler vi ellers bruger.

Vi kan fortælle at vi har fået nye
lejere i Friskolen, - velkommen til
dem. Af administrative opgaver er
vi i fuld gang med at gennemse
regnskaberne, så de kan blive
færdige hos revisoren.

Præsten har sammen med konfirmanderne og deres forældre besluttet at flytte konfirmationen
til Kristelig Himmelfartsdag den
13. maj, men har desuden en alternativ dato klar, hvis dette heller
ikke bliver muligt, nemlig den 15.
august.

Vi kan fortælle at vi har modtaget
en pænt beløb til driften fra Slotsog Kulturstyrelsen. Det luner da
dejligt i budgettet.

vi må være 30 og det vil da
være et fint fremmøde.

Vi fastholder den planlagte dato
mht. årsmødet, men afventer naturligvis udviklingen i coronasitua -

På glædeligt gensyn
Berit Hansen

ÅRSMØDET 2021

På næste side finder I dagsordenen til vores årsmøde. Det skal iflg.
vedtægterne afholdes i 1. kvartal, og som så mange gange tidligere
er datoen sat sidst i marts, - denne gang den 25. marts. Hvis det til
den tid ikke er muligt at mødes i Den gamle Friskole pga. restriktioner, så flytter vi mødet til kirken (som i efteråret). Hvis det heller ikke
er muligt, finder vi en ny dato. Som Berit skriver, vil vi holde jer ajour
via hjemmeside, Facebook og den lokale avis.
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Indkaldelse til Årsmødet 2019
Torsdag, 25. 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 Simone Kildegaard

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant
Valg til bestyrelsen, - på valg er:
Anne-Birthe Køppen, Lasse Søborg, Niels Rasmussen.
Valg af suppleant

6.

Valg af statsautoriseret revisor og folkevalgt revisor
RSM plus (statsautoriseret revisor)
Thor West Nielsen (folkevalgt revisor)

7.

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

8.

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

9.

Indkomne forslag: Ingen

10.

Eventuelt
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Eftermiddag med klaver og cello
Søndag den 7. marts kl. 15 vil vores organist, Hanne Helledie, som jo også er pianist og komponist, sammen med
cellist Julie Koch byde på anderledes toner, end vi er vant
til under gudstjenesten. Det glæder vi os til, - og byder Julie
Koch velkommen igen til Vallekilde. Hun og Hanne har tidligere spillet sammen her i kirken, - og denne søndag skal vi
bl.a. høre nyskrevne arrangementer af kendte salmer som
”Sorrig og glæde”...

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 25. marts.
Ansatte og bestyrelse

NB: Kasserer Simone Kildegaard træffes hverdage mellem 9-16
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Tanker om Coronatiden
Nu er det næsten et år siden, at
vores verden ændrede sig. Vi havde ganske vist hørt om ubehagelige historier fra det fjerne østen,
men vi ved jo godt, hvordan det er
med de kinesere, ækle flagermus
og markeder med mærkelige dyr,
der breder smitte ud til de fattige
mennesker,
her.
Men vi skulle blive klogere...
Da vi den 11. marts fik de første
af mange formaninger om, hvordan vi skulle te os for at undgå at
blive syge, kunne vi godt fornemme, at det her – det var noget nyt.
Og nu er der gået et år. Med afstand, mundbind og isolation. Vi
har indrettet os. Og som samfund
betragtet har vi været gode til det,
og derfor er det også gået bedre,
end vi kunne frygte. Vi er heldige
at bo et rigt, lille land, hvor der er
styr på det meste, og tilliden mellem mennesker i almindelighed og
endda til myndigheder og politikere er større end mange andre steder.
Nu er vor tålmodighed dog ved at
være lidt tyndslidt. Vi trænger til at
kunne omgås frit, til at deltage i de
aktiviteter, vi plejer at have glæde

af. Børnefamilierne er plaget af
stress, de unge mennesker sidder
spredt på deres værelser i stedet
for at være sammen på efterskoler, og sådan kunne man opremse
mangt og meget, som kan dæmpe
ens gode humør.

Ensomheden plager mange, men
når man er en gammel kone, der
er ved nogenlunde helbred og
endda er så heldig stadig at have
sin jævnaldrende mand i live, har
man haft de bedste chancer for at
slippe helskindet gennem krisen,
og det sømmer sig ikke at klage,
Det skulle da lige være over, at i
alt fire mennesker i den nærmeste kreds er døde og er blevet begravet uden vores medvirken. Det
føles fattigt ikke at kunne følge
det sidste stykke vej.
En lidt mere munter detalje fra
perioden:
Når man er kommet fra en tid og
et miljø, hvor man kun krammede
søde småbørn og særligt charmerende herrer, har det været helt
rart at hilse med albuen. Men jeg
kan godt savne håndtrykket!
- Kirsten Schou
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Kalenderen, oversigt
Søndag, 7. marts: Musikgudstjeneste
Fredag, 19. marts: Filmforevisning
Søndag, 21. marts: Kirkebyt
Torsdag, 25. marts: Valgmenighedens årsmøde
Søndag, 18. april: Nye højskolesange
Tirsdag, 27. april: Udkig til Universet fra Hawaii - foredrag (webinar)
Torsdag, 13. maj: Konfirmation
Søndag, 16. maj: Udflugt til Planetariet
Søndag, 30. maj: Koncert for klaver og violin
Søndag, 6. juni: Intro for nye konfirmander

Ny konfirmationsdato
Følgende bliver konfirmeret Kristi Himmelfartsdag den 13. maj:
Julie Munch Thomassen, Hørve
Mille Marie Christiansen, Hørve
Linnea Weitze Antvorskov, Vallekilde
Emma Sophia Kwon Holm Knudsen, Hørve
Laura Boye Fischer, Svinninge
Alberte Præstholm Christensen, Eskebjerg
Jeppe Præstholm Christensen, Eskebjerg
Valdemar Anker Skov, Fårevejle
Marius Friis Martinsen, Fårevejle
Frederik Emil Strandgaard Mogensen, Hørve
Alexander Carlsen, Hørve
Mads Peter Sørensen, Hørve, - bliver konfirmeret senere på Fyn
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Gudstjenester
7. marts

kl. 15

Cellist Julie Koch medvirker

14. marts

kl. 10

Med nye højskolesange

21. marts

INGEN

Kirkebyt - vi besøger Hørve kirke kl. 10.30

28. marts

kl. 10

Palmesøndag

1. april

kl. 19

Skærtorsdag

2. april

kl. 10

Langfredag

4. april

kl. 10

Påskedag

5. april

INGEN

11. april

INGEN

18. april

kl. 14

25. april

kl. 10

2. maj

kl. 10

9. maj

INGEN

13. maj

kl. 10

Kr. Himmelfart - konfirmation

16. maj

INGEN

(Planetariet - fra kl. 9)

23. maj

kl. 10

Pinsedag

24. maj

INGEN

(Fælles gudstjeneste ved Esterhøj kl. 11)

30. maj

INGEN

(Koncert kl. 15)

6. juni

kl. 10

Intro for nye konfirmander

13. juni

kl. 19

Efterflg. aftenvandring

20. juni

INGEN

27. juni

kl. 10

Nye højskolesange

(Anna Monrad)

Præsten holder ferie
Jeg holder ferie i to omgange: Fra mandag den 5. april - lørdag den 17.
april og igen fra mandag den 14. juni - mandag den 5. juli. Anna Monrad vikarierer. Søndag den 27. juni står hun for gudstjenesten.
- Janne
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Hallo derude - hvornår ses vi igen?
Det er dejligt lyst i dag hvor jeg
skriver denne hilsen. Der er solskin og snehvide marker. I kirken i
dag var vi samlet som vi nu kan i
denne coronatid med god afstand
og uden fællessang.
Evangelieteksten handlede om vingårdsmanden, der gav alle sine
arbejdere den samme løn, selv
om de ikke havde arbejdet lige
meget. Og det vakte vrede hos
nogle af dem. En evangelietekst
der lyder velkendt og gentages
gennem årene, men som altid danner baggrund for en ny prædiken.
Dagens prædiken kunne derfor
tage afsæt i forurettelse, misundelse og retfærdighedsfølelser
og koble på alle de aktuelle emner i vores mærkelige coronatid:

der rummede de centrale dele, vi
godt kan lide. Altergang kun for
fire personer ad gangen, trosbekendelsen, velsignelsen osv. En
ganske god halv time, selv om vi
kun må mime med på melodierne.
Hanne spiller, Lisser synger og vi
lytter. Dejlig musik i kirkerummet.
I dag var der valgt 3 sange fra den
nye udgave af højskolesangbogen
og de blev fremført som en helt
lille koncert. Teksten var delt ud
på en lille folder og på den måde
blev vi præsenteret for sangene.
Vi skulle jo ifølge kalenderen havde været sammen efter den almindelige gudstjeneste og sunget
nogle af de nye sange sammen.
Men denne oplevelse var et fint
alternativ.

”Hvordan kan det være at nogle
rejser udenlands, når vi nu bliver
bedt om at lade være? Hvorfor må
vi ikke selv bestemme hvor mange vi vil samles med? Hvorfor må
vi ikke synge? Det kan da vel ikke
være rigtigt at….” - Altså stadig
gamle tekster, der kan give nye
vinkler på vores tilværelse.

Så I kan være forvisset om at der
stadig er gode oplevelser i kirken,
selv om de traditionelle gudstjenester ikke lige kan gennemføres.
Tak for det tilbud, der laves til os
og tak for en kop kaffe at lune sig
på bagefter - udendørs naturligvis.
Vi får lige hilst på hinanden og
mærke en flig af det fællesskab,
vi savner så meget.

Dagens gudstjeneste varede de
krævede maksimalt 30 minutter.
Præst, organist og sanger havde
igen sørget for en fin gudstjeneste,

På gensyn
og varm hilsen Berit
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Åbne døre
Nu er det forår, - efter en lang,
mørk vinter myldrer det frem med
græs, løgplanter og frodigt ukrudt.
Snart står alle træer grønne. Fuglene synger på en anden måde og
forhåbentlig kan vi også snart synge i kor, mødes i det fri efter mange måneder bag delvist lukkede
døre, kombineret med ensomme
eller tosomme vandringer i skov
og på strand. Vi håber og tror, at
livet nu åbner sig påny...
Det håb blev til virkelighed for Jesu venner, da han efter sin opstandelse mødte dem, hvor de nu
var at finde, - i de dødes have,
hvor Maria gik og græd, fordi han
var gået bort, - på vejen til Emmaus, hvor en lille flok disciple
dybt frustrerede talte med hinanden om, hvor forfærdeligt det var
ikke mere at have ham med sig, eller som da Jesus pludselig giver
sig til kende for mange af dem,
bedst som de sidder bag lukkede
døre og sørger...
Ja, stik imod alt, hvad der syntes
(og synes) muligt, oplevede Jesu
venner i dagene efter hans død,
hvordan han igen gjorde dem følgeskab, - gav dem modet tilbage
og en opgave at tage på sig: At
fortælle hele verden, at nu står
døren åben for alle til et helt nyt
liv som arvinger til Guds rige.

”Du ville vente uden for døren,
sagde du, - du ville vente og sidde
og følge blomsternes vækst, indtil
de lukkede sig og faldt, og du kunne komme ind. - Du kom og gik
som du ville - og sagde, at du ikke
ville komme, at du aldrig ville gå,
og det jeg så kun var et omrids af
mig selv, stående i døråbningen,
ventende…”
”Se, sagde jeg, nu står alle dørene
åbne, nu skal vi løbe hånd i hånd
gennem år efter år, lige til vi bliver
født.” - Sådan skrev Poul Borum i
digtsamlingen ”Digte til musik”,
lykkelig over at erfare, at han efter
at være blevet opereret for en livstruende sygdom, endnu var i live, og med en klar bevidsthed om, at
livet er for kort til andet end at
leve…
Det ligner, hvad evangelierne forkynder, ikke mindst påskebudskabet: Det er livet nu, vi håbefuldt og
modigt skal åbne os for, tage på
os, fordybe os i, glæde os over - og
dele med hinanden, så længe vi
er her og har hinanden. Ja, for
evangeliet lægger ikke skjul på, at
ethvert menneskeliv må lukke sig
og falde, som blomsterne. Til gengæld åbenbarer det, at vi også har
en opstandelse i vente og har det
bedste liv til gode: Livet hos Gud.
Janne
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Himmelskibet - filmforevisning
Fredag den 19. marts kl. 19
viser vi den danske stumfilm
"Himmelskibet" fra 1918, - om en
rejse til Mars. Filmen er en af de
første science fiction film i verden.

En film, der alderen til trods, er ret
tankevækkende: De rejsende fra
jorden bliver på Mars mødt af en
befolkning, som lever i fred og
harmoni...

Udkig til Universet fra Hawaii
Forskningens døgn - foredrag
Sidste år i april skulle vi have hørt
et foredrag om klimasatellitter her
i Vallekilde, - i forbindelse med
”Forskningens Døgn”, hvor man
kan bestille en forsker til at formidle nyt fra videnskaben. Men,
alle foredrag blev jo aflyst pga.
Corona…
Nu har arrangørerne lagt nyt program ud, - med en lange række
spændende foredrag, der i år alle
sammen vil blive afholdt som
”webinarer”. Dvs. man mødes en
flok mennesker et sted om et emne - og hører en forsker fortælle i
realtime, - bare over nettet/på
skærmen. At lære og få udvidet
sin horisont på dén måde, har børnene og de unge været vante til
længe, - og nu prøver vi også metoden af...
Tirsdag aften, den 27. april kl.
19.30 vil forsker i astrofysik Thomas R. Greve i foredraget ”Udkig
til Universet fra Hawaii” fortælle
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om, hvordan et af verdens førende astronomiske observatorier,
der ligger på en af verdens mest
isolerede øer i Stillehavet, har været med til at finde hidtil ukendte
øer af stjerner i det kosmiske ocean...
I foredraget vil du bla. få svar på
følgende spørgsmål: Hvad er en
galakse og et sort hul? Hvordan er
de fordelt i Universet? Hvordan
opstod vores egen galakse? Hvordan fungerer verdens største teleskoper og hvorfor står de på toppen af en vulkan på Hawaii? Hvordan brugte Hawaiianerne stjernerne til at navigere på kryds og
tvœrs af Stillehavet? Hvordan bliver du astronom?
Foredraget er tilrettelagt, så både
unge og ældre, herunder konfirmander kan følge med. Og det er
helt gratis at deltage. Men meld
jer gerne til, - måske vil det stadig
være begrænset, hvor mange vi
må samles...

Tur til Planetariet
Søndag den 16. maj fortsætter
vi vores ”rumtur” - og tager til Tycho Brahe Planetarium i København, hvor der er oplevelser for
alle sanser. Vi får en guidet tur en rejse fra Big Bang til den verdensberømte Tycho Brahe, fra husets tilblivelse og til nu, fra det
allermindste vi kender - til universets yderste grænser.
Der er også mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, som
f.eks. at se film om det forunderlige rum i den store kuppelsal, eller måske opleve at stå ved kanten af et sort hul, - eller måske du
kan få at se, hvad tre små fluer
om bord på Apollo 11 fik ud af
deres månetur (en 3D animationsfilm for børn). Det er i det hele en
udflugt for både børn og voksne.

Det er endnu ikke helt afklaret,
hvilke film, der vises lige netop
den 16. maj, - men vi følger op på
det… Du/I kan også selv tjekke
Planetariets hjemmeside.
Valgmenigheden giver tilskud til billetter, men madpakke og transport
til København står man selv for, nogle vil måske køre i bil (og tage
andre med), andre vil måske tage
toget sammen. Vi regner med at
mødes ved Planetariet kl. 10.30.
Er der stemning for det, kan vi
tage videre på sightseeing i København. Eller måske nogle vil
benytte lejligheden til en tivolitur...

Vil du/I med på turen, så meld jer
til hos enten Janne eller Berit senest søndag den 2. maj.

Koncert for klaver og violin
Søndag den 30. maj kl.15 giver
vores organist Hanne Helledie og
violinist Eva Vasarhelyi koncert. Vi
hørte dem sammen i 2018, og vi
er glade for, at Eva nu igen gæster
Korskirken. Eva spiller i mange
sammenhænge, som solist, i duo,
trio og som orkesterfreelancer i
eksempelvis Det Kongelige Kapel.
Også studieindspilninger med bla.
Mew, Dicte og Soma Allpass er

der plads til, - så Eva har kontakt
med et vidt spektrum af genrer og
musikalske udtryk.
Til koncerten den 30. maj er der
både Bach, Grieg og Mozart på
programmet, et par besøg i jazzens verden, og ny musik skrevet
specielt til duo’en. Velkommen til
en alsidig koncert, som der er fri
adgang til.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Forårsdag i maj
Når æbletræets hvide gren
strør blomster på min trappesten
og luften har det lyse skær
af nyudsprungne bøgetræer
så ved jeg det igen er maj
og sommer er på vej.
Nu er det Kristi Himmelfart
bag hvide skyer ser du klart
at sådan en velsignet sol
må komme fra hans kongestol.
Han åbner rummet over dig
og pinse er på vej.
Med vingebrus og helligånd
der løser vore tungebånd
så munden løber over med
hvad hjertet fyldes af og ved.
Et glædesbud forplanter sig:
Guds rige er på vej.
Lisbeth Smedegaard Andersen, 2007

