Korskirken
Vallekilde Valgmenighed
Juni - Juli - August 2021

Sommersalme
Den skønne sommerdag
som vi har ventet på
med græs og sol og træer
og himlen fjern og blå.
Du skønne sommerdag
som åbner alle sanser
mens tusind blomster gror
på livets grønne jord.
Som Paradis engang
før død og tid blev til
med alt og intet levet
er dette sommerspil.
Du skønne sommerdag
besøg mit hjertes kammer
så jeg går ind og ud
i tro på livets Gud.
Jens Rosendal - uddrag af salme

nr. 514

Nyt fra bestyrelsen
Kære alle, velkommen tilbage til
mere ”normale” forhold i vores
virke her i valgmenigheden. Vi må
nu samles til en velkendt gudstjeneste og vi må synge med på salmer og sange. Dog stadig med
afstand samt mundbind inden vi
sætter os ned. Men – det er vel
efterhånden blevet en rutine for
de fleste. Vi følger jo disse regler
overalt, hvor vi færdes i det offentlige rum.
Vi er da kommet nogenlunde helskindet gennem disse måneder:
Vi har holdt gudstjenester i minimeret form, men lige så fine alligevel.
Noget har vi måttet udsætte: Konfirmationerne bliver nu d. 15/8,
årsmødet bliver d. 19/8 og turen
til Planetariet bliver d. 12/9. alt
det vil fremgå inde i bladet.
Vi har også lige afviklet den traditionelle friluftsgudstjeneste 2. pinsedag ved Esterhøj. Vi var virkelig
heldige med vejret – det har så-

mænd øset ned både i dagene før
og efter. Men det blev en rigtig fin
oplevelse.
Vi må også mødes fysisk til vores
bestyrelsesmøder, og det har været rigtig dejligt at kunne mødes
og drøfte dagsordenspunkterne
grundigt igennem og hygge os
sammen samtidig.
Vores organist, Hanne, har meddelt at hun søger nye udfordringer
og vil derfor fratræde stillingen
som organist efter sommerferien.
Hanne vil fokusere på at komponere, hvilket vi selv har hørt bevis
på gennem årene. Vi ønsker god
vind med dette og vi giver besked
senere vedrørende et farvel til
Hanne.
På baggrund af dette er der nu
derfor en ledig plads ved orglet,
og bestyrelsen vil snarest fremkomme med et stillingsopslag.
På bestyrelsens vegne
Berit Hansen

Præsten holder ferie
Fra mandag den 14. juni - mandag den 5. juli holder jeg ferie. Anna
Monrad fra Ubberup er stand by. Hun kan træffes på tlf: 6168 1872.
Søndag den 27. juni står hun for gudstjenesten kl. 10. Janne
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Indkaldelse til Årsmødet 2021
Torsdag, 19. august kl. 19.30 i Den gamle Friskole / Korskirken
Dagsorden (som i forrige kirkeblad)
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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Konfirmation
Følgende bliver konfirmeret søndag den 15. august kl. 10
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 - blev konfirmeret 16. maj på Fyn

Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf.
2461 2604, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse
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Coronatanker - fortsat
"Count your blessings" (Tæl dine
velsignelser) siger man i England.
Det kan nok være gavnligt i denne
tid. Min mor døde som næsten 90
-årig. Enke i 18 år. Stort set blind.
Dårligt gående. Jævnaldrende
faldt fra omkring hende. Børn og
børnebørn spredt over hele landet. Når det overvældede hende,
talte hun højt til sig selv og opremsede alt det, hun havde at være
taknemmelig for. Det hjalp - sagde
hun.
Det får mig til at tænke på Jens.
En 7 år gammel østgrønlandsk
dreng, der i 1968 fik konstateret
Calves-Perthes, en hoftesygdom,
hvor lårbenshovedet bliver blødt.
Jens blev fløjet til Rigshospitalet,
opereret, og kørt til Refsnæs for at
tilbringe de næste 2 år i stræk og
senere genoptræning.
Jens var en stille, dygtig, indadvendt dreng. Jeg var hans lærer.

Vi havde to daglige lektioner. Det
var skoledagen. Da der var gået
nogle måneder, fandt jeg en dag
Jens liggende med hænderne foldet over brystet, lukkede øjne og
smil på læben.
Han havde fået brev hjemmefra,
med billede af familien. Han var
så lykkelig og kunne slet ikke holde op med at fortælle om det derhjemme: Om de små, om slædeturene, og bedst af alt fangeleg på
isflagerne, når isen brød.
Det lille menneske, der havde været helt alene i en uforståelig verden, fik her håb for fremtiden. Det
var der stadigvæk, alt det dejlige.
Det samme er for os i denne tid.
Så vi må "count our blessings" og
glæde os til den dejlige tid, der
kommer, ja allerede er i gang.
Benned Hansen

Sundhed - krop og sjæl - kost - bevægelse og livsindhold
Sidste år havde vi sat fokus på Universet, men nåede ikke alt det, vi
havde programsat pga. nedlukning. Det blev så udsat til i år, hvor vi
heller ikke kunne mødes før nu, - og en tur til Planetariet venter os.
Nyt emne resten af efteråret er ”Sundhed”, hvor vi bl.a. skal høre
læge og forfatter Bente Klarlund Pedersen og højskolelærer og ernæringsekspert Mette Thy. Det kan I læse mere om i næste kirkeblad. Men, allerede i august tager vi hul på sundheden.
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Kalenderen, oversigt
Søndag, 6. juni: Intro for kommende konfirmander
Søndag, 13. juni: Aftenvandring på kirkegården
Søndag, 15. august: Konfirmation
Torsdag, 19. august: Årsmøde
Søndag, 22. august: Sommerjazz med Hanne Helledie og venner
Søndag, 29. august: Oplæg til efterårets emne om Sundhed
Søndag, 5. september: Børnekirke om sundhed - mad og dans
Søndag, 12. september: Tur til Planetariet
Søndag, 19. september: Høstgudstjeneste

Farvel fra organist Hanne Helledie
Kære menighed!
Efter 7 år på orgelbænken og klaverbænken i Korskirken er det tid
til nye udfordringer for mig. Det er tid til i højere grad at hellige mig
komponistgerningen og lave større projekter med andre musikere,
at lave indspilninger og spille flere koncerter rundt omkring i landet.
Jeg har været SÅ glad for mit arbejde i Korskirken, nydt mit arbejde
med præst, kirkesanger og graver - det har været utroligt berigende
for mig. Og alle I dejlige mennesker i menigheden vil jeg savne - det
har været et privilegium at spille for jer til gudstjenester og koncerter. Og tale med jer til kirkekaffe og ved andre lejligheder.
Men vi ses igen - jeg kommer nok som vikar en gang imellem, og
nogle gange kommer jeg bare i kirke for at høre Janne prædike og
sige goddag til jer alle!
Nu den varmeste tak til jer alle og kærlig hilsen fra Hanne
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Gudstjenester
6. juni

kl. 10

Intro for kommende konfirmander

13. juni

kl. 19

Efterflg. aftenvandring

20. juni

INGEN

27. juni

kl. 10

4. juli

INGEN

11. juli

kl. 10

18. juli

kl. 10

25. juli

kl. 10

(Anna Monrad)

1. aug.

kl. 10

8. aug.

kl. 10

15. aug.

kl. 10

Konfirmation

22. aug.

INGEN

(Koncert kl. 15)

29. aug.

kl. 10

Efterflg. oplæg om sundhed

5. sep.

kl. 15

Børnekirke

12. sep.

INGEN

(Udflugt til Planetariet)

19. sep.

kl. 10

Høstgudstjeneste

26. sep.

INGEN

(Årsmøde i Rødding og Bovlund)

Aftenvandring

Sommerjazz

Sax
Bass
Klaver
SØNDAG, 13. JUNI

SØNDAG, 22. AUGUST
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Helligånd
Tale er sølv, tavshed er guld, lyder
et gammelt ord. Men er det nu
sandt? Godt nok kan ord gå ind
ad det ene øre og ud ad det andet, og godt nok kan der siges
mange ligegyldigheder, bruges alt
for mange ord, så der ikke bliver
tid og plads til eftertænksomhed.
Men tavshed er værre, - når og
hvis mennesker slet ikke har noget at sige hinanden...
Mine samlede tavsheder - er titlen
på en 4 min lang video fra 1996
af den israelsk-engelske videokunstner Doron Solomons. Her
har han sammensat en række
sekvenser fra forskellige nyhedsprogrammer om konflikten mellem Palæstina og Israel.
Klippene viser mennesker, der
bliver tavse, netop som de skal til
at udtale sig om konflikten, - mange forskellige mennesker:
Regeringsledere og andre politikere, universitetsfolk, taxachauffører, militærfolk, kontorfolk, håndværkere, direktører, nyhedsformidlere, fabriksarbejdere, politimænd, religiøse repræsentanter,
fædre og mødre, unge og gamle,
israelere og palæstinensere, - og
folk uden for Mellemøsten.
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Alle er de tydeligt berørte og har
svært ved at kommentere på situationen. Solomons registrering af
tavsheden og de manglende ord
tydeliggør den magtesløshed, der
karakteriserer krisen.
Tankevækkende og trist, at den
video nu igen er mere end aktuel,
- gid israelere og palæstinensere
kunne få en ligeværdig samtale
om fremtiden i gang, sætte ord og
fokus på muligheder for frihed for
alle og på fredelig sameksistens.
Ville indførelsen af et fælles andet
fremmedsprog, som alle kunne
forstå, kunne sætte gang i sådan
en samtale? Et kunstsprog som
esperanto f.eks, - der blev opfundet for knap 150 år siden af en
polsk øjenlæge og som i dag holdes i live af nogle få entusiaster
verden over?
Skulle det kunne bidrage til at løse verdens problemer, redde verden fra krige, klimakatastrofer og
pandemier, skabe fred og forståelse mellem mennesker af forskellig
etnisk, religiøs og sproglig baggrund? - Det mener Esperantoforeningen i Danmark, der for nylig
blev omtalt i avisen; men det er jo
ikke sprogets lydelige ord i sig
selv, der skaber forståelse.

Selv om man taler samme sprog,
kan man tale forbi hinanden, ikke
forstå betydningen af, hvad den
anden siger, - ja det er slet ikke
sikkert, man gider høre, hvad den
anden siger, eller evner at lytte
med åbent sind...
Forståelse forudsætter åbenhed
og fælles lyst til at samtale, forudsætter at man er på bølgelængde
og at begge parter (eller alle parter) er bevidste om, at der er noget imellem os, der er større end
os selv, og som er i stand til at
røre os og flytte os væk fra os
selv. Lad os bare kalde det ånd.
Ånd, som skaber forståelse, indlevelse og bevidsthed, og som giver
håb om frihed og nyt liv, - det var,
hvad der kom over Jesu venner og
en masse andre fra nær og fjern
pinsedag i og omkring Jerusalem:
store folk, småfolk, kvinder,
mænd, børn, parthere, græker,
jøder, arabere… Alle følte åndens
vingesus og forstod hinanden.
Og det var også pinseånden, der
gjorde, at disciplene fik kraft og
mod og lyst til at gå ud fra Jerusalem, ud af templet og ud i verden,
fyldt af Guds ånd i sjæl og sind,
med Guds ord på læben og Guds
fred i ryggen, - sådan som Jesus
allerede mens han levede opfordrede dem til: Rejs jer, lad os gå
herfra!

Helligånden skal lære jer alt. Og
minde jer om alt, hvad jeg har
sagt til jer. - Siger Jesus til sine
venner skærtorsdag aften, efter
de har spist, inden han bliver forrådt og arresteret.
Lige nu forstår de ikke ret meget;
men når Helligånden kommer, skal de fatte alt og fortælle videre,
hvad Jesus har sagt og gjort, - og
de behøver ikke gruble over, hvad
de nu skal sige, hvordan de nu
skal fortælle, - Helligånden vil give
inspiration og ord at gå ud med…
Hvad der er sket tidligere i livet,
kan ellers let gå i glemmebogen.
Hvad man hørte i går, kan være
glemt i dag. Ja, sekunder efter, du
har læst en side i en bog, kan du
have glemt, hvad der stod, - og du
må bladre tilbage, læse igen. Og
igen…
Vi mister i det hele taget let fokus,
taber sammenhænge, kan måske
ikke engang huske, hvor vi var
forleden.
Jamen, vi kan jo bare tjekke vores
smartphones, hvor alle vores spor
kan ses. Eller vi kan slå op på
google og finde svar på alt, med
undtagelse af det i vores liv, der
virkelig har betydning, det vi selv
har oplevet og har berørt os.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Det kan vi til gengæld blive mindet om, når vi anspores af en duft,
et bestemt lys en aftenstund, en
melodi, en sang, en salme, - så
kan erindringen om noget, man
fuldstændigt havde glemt eller
fortrængt, pludselig kommer over
én. Som lyn fra en klar himmel.

Det allervigtigste, det der giver
betydning og forståelse, husker vi
ikke med hjernen, men med kroppen og med hjertet, med åndens
og kærlighedens sans. Og Helligånden er jo kærlighedens ånd.
Den, der får os til at elske andre
end os selv, den som får os til at
rejse os og dele livet med hinan-

den. Fortælle for hinanden. Tale
med hinanden, gøre ting sammen.
Ånden åbner døre ud mod verden,
åbner vores sanser, så vi både
kan suge til os af liv - og forstå, at
alle mennesker har ånd og ord til
fælles med Gud, - og at vi derfor
kan forstå, hvad han siger til os,
han, som altid taler til os på hjertesproget. Gud give, at det kunne
inspirere os til at åbne os for det
andet menneske - og give tid og
rum for samtale…
Janne, 2. pinsedag

Kommende arrangementer
Konfirmandintro

Årsmøde

Søndag den 6. juni er der intro for
kommende konfirmander og deres forældre. Vi begynder med
gudstjeneste kl.10.

Torsdag den 19. august kl. 19.30
holder vi årsmøde i valgmenigheden. Se dagsorden side 3.

Aftenvandring på kirkegården
Søndag den 13. 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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Sommerjazz - 22. august
Hanne Helledie præsenterer Sommerjazz med trio bestående af
klaver, kontrabas og tenor- og sopransaxofon. Musikken er en række små, jazzede (ordløse) fortællinger komponeret som en hyldest
til forskellige steder i Odsherred,
og de tre improviserende musikere får jættestuerne, havet og ikke

mindst den knagende og bragende is, som formede landskabet, til
at komme til live! Koncerten begynder kl. 15 og er både egnet til
voksne og lytteglade børn!

En sund sjæl i et sundt legeme
Søndag den 29. august kl. 11 efter gudstjenesten kl. 10 - holder
Janne et oplæg om årets andet
tema: Sundhed. - Et tema, der er/
har været ret så aktuelt under Corona, hvor mange måske har spist
og siddet for meget, selv om bl.a.
DR har gjort meget for at få os op
af stolene: Morgentræning, synge
sammen, gode råd til sundere
mad og bedre livsstil…

På Planetariet kommer vi laaangt
tilbage i tiden, - på en guidet tur
laaangt ud i rummet, fra Big Bang
til i dag.
Det er også muligt at deltage i forskellige aktiviteter, - f.eks. opleve
at stå ved kanten af et sort hul,
eller du kan få at se, hvad tre små
fluer om bord på Apollo 11 fik ud
af deres månetur (en 3D animationsfilm for børn)…
Valgmenigheden betaler indgangen, men madpakke og transport
søger man selv for. Vi opfordrer til
samkørsel og mødes kl. 10.30 på
Planetariet.

Men kan man træne gode tanker
frem? Og kan tro gøre en forskel?

Meld jer til hos Berit eller Janne
senest 4. september.

Børnekirke - Sundhed

Årsmøde i Rødding og Bovlund

Søndag den 5. september kl. 15
holder vi igen ”børnekirke”. Denne
gang over temaet ”Sundhed”,
hvor vi både skal røre os og lave
sjov og sund mad sammen. Meget
mere om dagen i næste kirkeblad…

Der holdes årsmøde i Foreningen
af Grundtvigske Valg og Frimenigheder lø. 25. - sø. 26. september i
Rødding og Bovlund frimenigheder. Vi forventer, at programmet
vil være nogenlunde det samme,
som tidligere annonceret - og stå i
genforeningens tegn.

Tur til Planetariet
Søndag den 12. september vender vi for en stund tilbage til temaet ”Universet” og tager på en fælles tur til Tycho Brahe Planetarium
- en tur, vi har måttet aflyse hele
to gange pga. Corona, så nu håber
vi det lykkes denne gang...

Så snart programmet foreligger,
vil I kunne finde det i kirken, - og
det vil også fremgå af næste kirkeblad. Ligesom andre år betaler
valgmenigheden deltagergebyr for
vores egne medlemmer. Transporten er for egen regning.
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B

Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Sommersind
Gud skaber sommer i vort sind,
han tilgi´r vore synder.
Han er, hvor vi går ud og ind,
bli´r ved, som han begynder.
I dåben lød det første ord,
hans nadverord
det sidste ny forkynder!
Al glæde er i det, som gror,
som lyser, lever, røres,
en frodig duft af forårsjord,
en stor musik, der høres,
en hverdags travle virksomhed,
en søndags fred,
hvor ordets gerning gøres.
Den største glæde, som jeg ved
på hele jordens flade,
den blomstrer i Guds menighed,
trods synd og skam og skade.
Lad nu vor lovsang, lys som maj,
udfolde sig
om kap med bøgens blade.
Johannes Johansen - uddrag af salme

