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Jeg så kornet i nat,
det drømmende korn,
alle menneskeslægters korn og aks
på disse marker.
Jeg så det imorges ved femtiden,
da Kristus kom,
den blege time, da børn fødes
da brande bryder ud.
Det var så smukt. De sov så tyst.
Og Kristus gik som en måne
gennem kornet.
Ole Sarvig

Fra redaktionen
Vores kirkeblad udkommer denne
gang først her midt september, da
gudstjenesteoversigten først skulle i hus. - Pga. manglende fast
organist har det ikke været så
nemt at tilrettelægge dem…

Årsmøde for de grundtvigske valgog frimenigheder i Rødding og
Bovlund finder sted den 25.-26.
september og står i Genforeningens tegn. Se program side 9...
Tilmelding snarest til Janne.

I skrivende stund er der indrykket
ny annonce vedr. organiststillingen,
og der er igen er taget kontakt til
musikskolerne og kirkemusikskolerne. Så håber vi, det lykkes snart
at få ansat en organist.

Efterårsmødet for de sjællandske
valgmenigheder: Høve og Havrebjerg valgmenigheder er værter.
Det er søndag den 3. oktober, Se
også her program side 9... Tilmelding snarest til Janne.

Tirsdagstræf starte igen til glæde
for mange, - I kan se efterårets
program herunder...

Uddrag fra vores eget årsmøde
kan læses side 3-5.
Janne

Tirsdagstræf
26. okt.

Maren, Madam Storm og Magdalene - Astrid Madsen
fortæller om Vallekildes stærke kvinder

2. nov.

Afkroge af Danmark - Jens Rubæk fortæller og viser billeder

9. nov.

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

16. nov.

Gitte Sonne - leder af sygeplejeområdet i Odsherred
fortæller om tilbuddene indenfor sygeplejen.

23. nov.

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

30. nov.

Sangeftermiddag v/ kirkesanger Lisser Lundgård Bach
og Kirsten Schou.
SOM ALTID ER ALLE VELKOMMEN
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Uddrag fra vores årsmøde i august
Formanden Berit Hansen aflagde
bestyrelsens beretning for 2020,
En beretning, hvor omtale af aflysninger af vores mange planlagte
møder arrangementer fyldte meget. Også hos os satte Corona sit
spor. Men det var også en beretning, hvor glæden over nu igen at
kunne ses, brød igennem. Beretningen er lagt ud på vores hjemmeside.
Også de forskellige udvalg aflagde
beretning, - herunder Jens Lundgaard, der på vegne af kirkegårdsudvalget fortalte om fremtidsplaner for kirkegården, der bl.a. ønskes mere grøn.

De fremmødte nikkede til planerne og udvalget arbejder nu videre
med at føre dem ud i livet. Her er
uddrag af denne beretning, som
også kan læses i sin fulde længde
på hjemmesiden.
”Efter at have afholdt besigtigelse
af kirkegården den 30. oktober
2020 sammen med kirkegårdskonsulent Karin N. Corfitzen og
efterfølgende modtaget kirkegårdskonsulentens rapport ultimo
november 2020, har kirkegårdsudvalget afholdt flere møder, hvor
det er drøftet hvordan kirkegården
skal se ud nu og de kommende
10-20-30 år.

Udvalget har med baggrund i rapporten samt den økonomi vi mener at kunne fremtrylle lagt følgende plan for kirkegården.
Vi har brugt den nuværende opdeling i nord, mellem og syd og ud
fra den nuværende hæktype besluttet hvilken hæktype der i fremtiden skal være i de enkelte områder. I område syd er der p.t. primært bøgehæk og denne vil blive
bibeholdt, dog således at de hække der ikke allerede er klippet ned
til ca. 20 cm, vil blive det i foråret
2022, således at alle hækkene
mellem gravstederne i hele område syd vil blive samme højde. De
længdegående hække vil bibeholde den nuværende højde.
I område mellem er der både bøgehække, buksbom og tuja, ligesom der i område nord er primært
buksbom og tuja. Langt de fleste
buksbom er syge/i dårlig vækst,
ligesom nogle af tujahækkene er i
dårlig vækst. En del af hækkene i
disse områder vil snarest blive
udskiftet med taks, ligesom fremtidig udskiftning af hæk i disse
områder vil blive til taks.
I området mellem vil bøgehække
ud mod gangene blive bibeholdt. I
områderne mellem og nord er der
ca. 500 m buksbom og 480 m tuja.
3

Udvalget har i 2019 indhentet
overslag på udskiftning af hækkene, og beløbet er ca. kr. 500,00/
m for opgravning af eksisterende
hæk og plantning af ny hæk i taks.
I alle områder hvor stier støder op
til grønne områder vil hækkene
blive opgravet, således at vi kan
gå fra stierne og ind på de grønne
områder.

I et af de etablerede græsområder
i område syd vil der fremtidig være mulighed for at der kan nedsættes urner og nedlægges plader
med afdødes navn m.v. Der skal
vedtages et tillæg til kirkegårdsvedtægten, da der alene skal være mulighed for at lægge en enkelt
buket i ”sommerperioden” samt
granpude eller lignende ved jul.
Omkring kirken og flagstangen vil
stenene blive fjernet og der vil i
stedet blive sået græs der etableres som kørefast belægning.
Fremtidige ledige gravsteder i udvalgte områder vil blive beplantet
med stauder o.l. 4 store tujaer på
gravsteder i område mellem/syd
fjernes og der plantes 4–5 karaktertræer.
I området på Naturkirkegården vil
der i det nordligste hjørne hvor det
er stort set umuligt at få nogle
planter til at gro, forsøgsvis blive
plantet snebær og fjeldribs,
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Ovennævnte er ikke noget vi kan
gøre dag 1, men vi har valgt at
lave følgende prioritering også
set i forhold til økonomien:
350.000 kr. afsættes til udskiftning af buksbom/tujahække i område nord og mellem som skal
udføres i efteråret 2021.
25.000 kr, afsættes til fjernelse af
4 tujabuske og plantning af 4 – 5
karaktertræer som skal udføres i
efteråret 2021.
75.000 kr. afsættes til fjernelse af
småsten og såning af græs omkring kirken og flagstangen som
skal udføres i foråret 2022.
5.000 kr. afsættes til plantning af
snebær og fjeldribs i Naturkirkegården samt stauder på ledige
gravsteder.
Når der ved udløb af legatgravsteder er et beløb tilbage, vil det som
det også gør nu blive overført til
Fond II, og disse beløb vil blive
brugt til at fortsætte planen, således at alle hække i område mellem og nord på sigt bliver udskiftet.
Såfremt bestyrelsen kan godkende ovennævnte vil der blive indhentet tilbud fra 3 anlægsgartnere
umiddelbart efter årsmødet.

Kirkegårdsudvalget

Forslag til vedtægtsændringer
En udvalg på fem har set på vores
bidragssatser, hvilket har resulteret i et bestyrelsesforslag til vedtægtsændringer vedr. medlemsbidrag. Forslaget blev behandlet på
årsmødet, - og herefter vedtaget.

Fremover vil det være Årsmødet,
der hvert år fastsætter medlemsbidraget (som det også er praksis
i andre foreninger).
Du finder de reviderede vedtægter på vores hjemmeside.

Husk skatteoplysninger
Nu skal vi igen bede om jeres skatteoplysninger, nemlig den
skattepligtige indkomst for 2020 - 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.
Hvis du ikke bruger computer, skal vi bede om en kopi af din
årsopgørelse. Hvis vi ikke får skatteoplysningerne for 2020 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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Kalenderen, oversigt
Søndag, 12. september: Tur til Planetariet i Kbh.
Søndag, 19. september: Vi fejrer at høsten er i hus
Lørdag-søndag, 25.-26. september: Årsmøde i Sønderjylland
Onsdag, 29. september: Foredrag om det lykkelige Hunzafolk
Søndag, 3. oktober: Efterårsmøde i Høve-Havrebjerg valgmenigheder
Søndag, 10. oktober: Kirkemusikfestival
Tirsdag, 26. oktober: Yngre med alderen - Bente Klarlund fortæller
Søndag, 14. november: Kirkebyt - sognemenigheden på besøg
Søndag, 21. nov. kl. 15: Filmforevisning
Søndag, 28. nov. kl. 19: Adventsgløgg og æbleskiver i præsteboligen
Lørdag-Søndag, 5.-6. december: Vallekildejul m. koncert i Korskirken

Årets konfirmander
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Gudstjenester
5. sep.

kl. 14

12. sep.

INGEN

(Tur til Planetariet)

19. sep.

kl. 10

Høstgudstjeneste med spillemænd

26. sep.

INGEN

Årsmøde i Sønderjylland

3. okt.

INGEN

Efterårsmøde i Høve-Havrebjerg

10. okt.

kl. 16

Kirkemusikfestival

17. okt.

kl. 14

24. okt.

INGEN

31. okt.

kl. 10

7. nov.

kl, 10

Alle Helgens dag

14. nov.

kl. 10

Kirkebyt - besøg fra sognekirken

21. nov.

INGEN

(Filmforevisning kl. 15)

28. dec.

kl. 19

1. sø. i advent, efterflg. gløgg mm.

5. dec.

kl. 10

Bente Klarlund

Kvinde fra Hunzafolket
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Del og giv glæde
Fortællingen om Jesus, der får
fem brød og to fisk til at række til
5000 mennesker, så alle bliver
mætte, er et sandt under. Og så
blev der endda en masse tilovers
fra den helt mageløse pop-up
madbod: en god omgang take-away til nær og fjern, mad til døren
og uddeling af ”Doggy Bags” til de
mest trængte…

Men, som en italiensk familie siger det, så er hemmeligheden bag
et langt liv ikke kun det sunde
måltid i sig selv, - det, der gør forskellen, er fællesskabet omkring
bordet, det at spise sammen: minestronen/grøntsagssuppen giver
energi, ja; men hemmeligheden
bag et langt liv er først og fremmest kærlighed!

Det er der flere restauranter, der
nu er begyndt på, - at udlevere
”Doggy Bags”, altså poser med
det, man ikke kan spise på stedet,
men til gengæld få med hjem.

Det er lige, hvad Jesus taler om,
igen og igen - om kærligheden
som en livsnødvendighed. At mennesket ikke lever af brød alene,
eller af alt det andet, vi putter i
munden; vi lever af hvert ord, som
udgår af Guds mund!

Også kæder af fødevareforretninger har fået øjnene op for at det er
noget snavs at smide så meget
mad ud, - og en del leverer nu
tonsvis af friske, ikke solgte madvarer til væresteder, herberger,
krisecentre, hvor frivillige kokkererer til dem, der ikke selv har mulighed for at sørge for et ordentligt
måltid.
Og det er ikke kun i Danmark, det
sker, - i Rom har en pensionist
f.eks. taget initiativ til at lave sunde måltider af fødevarer, doneret
til byens fattige. Han og hans
hjælpere laver 1000 måltider om
ugen… Det kunne man høre om i
et afsnit af serien ”På jagt efter
det gode liv” i Italien.
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Anderledes sagt: Vi kan nok overleve, hvis vi får noget at spise (når
vi altså ikke spiser for meget og
for usundt); men vi lever af den
umådelige kærlighed og overbærenhed, Gud viser os hver dag.
Og han giver os ikke bare, hvad
der skal til for at livet kan lykkes
for dig eller mig; han giver os alle
så rigelige mængder tro, håb og
kærlighed, at der bliver en masse
tilovers, - ”Doggy Bags” af livsoverskud, som vi kan dele ud af. Og
når vi gør dét, opdager vi, vi alle
sammen får mere, - mere livsindhold, mere glæde!
Janne

Årsmøde i Rødding og Bovlund
Program lør. 25. september

Program søn. 26. september

Skibelund Krat 4, kl. 11.30: VELKOMST & FORTÆLLING v/ Jørgen
Kloppenborg Skrumsager - om
Skibelund Krats betydning for indsatsen for at få Sønderjylland tilbage. FROKOST - Ringridderpølser
fra grillen.
Kl. 13.30, Rødding Præstegård:
REGISTRERING OG KAFFE. Kl.
15.00: FOREDRAG om 100-året
for Genforeningen v/ generalsekretær i Grænseforeningen KnudErik Therkelsen.
Kl. 16.00: GENERALFORSAMLING
i Foreningen af Grundtvigske Valgog Frimenigheder (på Rødding
Højskole). Kl. 18.00: MIDDAG. Kl.
20.00: KONCERT v/ Den Danske
Salmeduo.
Kl. 21.00: SOLNEDGANGSTUR OG
AFTENKAFFE. OVERNATNING: privat eller på Højskolen.

kl. 10.00: GUDSTJENESTE i Bovlund Frimenighedskirke v/ frimenighedspræst Sten Kaalø,
kl.11.30: FROKOST - Pølsebord i
Forsamlingshuset.
kl. 12.30: FOREDRAG v/ historiker
og forfatter Jørn Buch: “En røvet
datter, dybt begrædt, er kommet
frelst tilbage” - om den skelsættende afstemning og dens følger.
Mødested: Bovlund Frimenighedskirke. Kl. 14.00: KAFFE OG TAK
Ligesom andre år betaler valgmenigheden deltagergebyr for vores
egne medlemmer. Transporten er
for egen regning, men man kan
evt. køre flere sammen.
Tilmelding til Janne snarest (med
oplysning om ønsket overnatning).

Program for efterårsmødet på Sjælland, søn. 3. oktober
Kl.10: Gudstjeneste i Høve Valgmenighedskirke (morgenkaffe fra
kl. 8.30). Kl. 11.15: Foredrag v/ provst i Slagelse og tidl. feltpræst
i Afghanistan, Ulla Thorbjørn Hansen: ”Hvordan er det muligt at
tale om en kærlig Gud, der hvor Gud synes at være det modsatte,
langt væk eller ikke eksisterende?” Kl. 12.30: Frokost.
Kl. 13.45: Foredrag ved lektor emeritus Jens Hestbech: ”Høre, se,
smage og dufte det guddommelige i gudstjenestens rum, det skal
vi ifølge Grundtvig. Hvorfor og hvordan?” Kl. 15.00: Kaffe og kage.
Pris for deltagelse: 100 kr. Tilmelding snarest til Janne.
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Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf.
2461 2604, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse

Arrangementer i valgmenigheden
Verdens lykkeligste folk
Onsdag den 29. september kl. 19
fortæller Mette Thy, højskolelærer
og ernæringsekspert på Vallekilde
Højskole om det gæstfrie Hunzafolk, der bor i det nordlige Pakistan i en paradisisk dal langs Hunzafloden og den gamle Silkevej ikke mere end 100 km. fra Afghanistan...
Hunzafolket bliver meget gamle
og kender ikke til de ernæringssygdomme, som er udbredte i den
vestlige verden. Måske fordi de
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overvejende spiser frugter, grøntsager og korn - og fordi deres kost
ikke rummer fintmalet mel, raffineret sukker og den slags. De bevæger sig også meget, - er tvunget
til at gå langt over bjerge og dale
for at komme til deres afgrøder
eller for at besøge hinanden.
Nogle mener, at Hunzafolket er
verdens lykkeligste folk, og at denne skønne dal har dannet grundlag for romanen (og filmen) ”Tabte
Horisonter”, der beskriver et idyllisk, utopisk miljø ”Shangri La”...

Efterår i ord og toner

Filmeftermidag

Søndag den 10. oktober kl. 16
binder vi en farverig buket af efterårets sange, salmer og melodier.
Både kendte og nyere vil indgå,
vekslende med digte, fortælling og
billeder. For musikken står harmonikaspiller og pianist / organist og
underviser på HOM Jens Peter Jensen (med flere) .

Søndag den 21. november kl. 15
viser vi filmen ”Velkommen Mr.
Chance” i Den gamle Friskole. En
underfundig historie med Peter
Sellers i hovedrollen som enfoldig
gartner, der pludselig står midt
ude i en verden, han ikke forstår
og kun har kendskab til gennem
tv. Med et barns naivitet taler han
om rødder, jord og solskin - og
rammer en nerve hos folk, der er
trætte af selvpromovering og højspændt kommunikation…

Yngre med årene
Tirsdag den 26. oktober kl. 19 i
Vallekilde-Hørve Idrætscenter fortæller Bente Klarlund - læge, professor, debattør og forfatter - om
hvordan man holder sig sund og
rørig og får livskvalitet hele livet.
Bente Klarlund udtaler bl.a.:
”De fleste ved, at det er vigtigt at
spiser fornuftigt og få rørt kroppen,
men opskriften på et langt, sundt
liv handler også om at undgå unødig bekymring og have fokus på
det, der giver mening, familie, venner, frivillighed, optimisme, at tro
på noget og ikke mindst lade sig
begejstre".
Foredraget er arrangeret af valgmenigheden, VHG, VHG Støtteforening, VHKI og LOF i fællesskab.
Billetter á 150 kr. kan købes gennem LOF. Ring til Janne, hvis du
har brug for hjælp til køb af billet.
Valgmenighedsmedlemmer får en
del af billetprisen refunderet.

Mr. Chance bliver skiftevis fortolket som poet, filosof og den modkulturelle stemme, som den politiske og kulturelle elite har higet
efter. Nogle tilfældigheder senere
er han præsidentens personlige
rådgiver!

Adventsgløgg og æbleskiver
Søndag den 28. november inviterer vi igen på gløgg og æbleskiver i
præsteboligen - efter gudstjenesten kl. 19.

Vallekildejul, 5. og 6. december
I valgmenigheden byder vi bl.a. på
koncert med Dissing og Las om
lørdagen og der vil også være julestue begge dage i Den gamle Friskole, Her vil man bl.a. kunne lave
grønne kranse, flette julehjerter
mm. Læs mere om det hele på
www.vallekildejul.dk - i løbet af
efteråret..
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

BØN
Giv os brød
giv os vand
giv os nat og dag
giv os himmel-drømme-land
bag mørkets stjernetag
Giv os krop
giv os tanke
og fødsels-under-værk
giv os daglig redningsplanke
stær og spurv og lærk
Giv os tro
giv os håb
sæt ild i lysestagen
hold bryllup og hold dåb
ta dødsensangst fra dagen
Sten Kaalø

