
Korskirken 
 

nr. 516 Dec. - Jan. - Feb. 2021 / 2022 

Så rinder året stille ud 

i tågedis og gråvejrsslud. 

Men sol er vendt og kerter tændt, 

når granen dufter gammelkendt. 

 

Med ny forventning ser vi frem, 

når året åbner dør på klem 

til lange dage, tidligt gry 

og solen magtfuld mild påny. 

 

Det gror i stamme og i strå, 

de gamle kræfter skynder på. 

Snart skal miraklet atter ske, 

og spirer grønnes under sne. 

  Vinter 

Svend Rindholt 
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25. jan.  Besøg i Hørve Medborgerhus, hvor en bibliotekar fortæller 

  om spændende vinterlæsning. 

 

 1. feb.  Janne Sulkjær fortæller om Steen Steensen Blichers store 

  kærlighed til naturen. Og vi skal synge nogle af hans sange. 

 

 8. feb.  Kirsten Petersen fortæller om, hvad vi selv kan gøre for at 

  holde os i gang. 

 

22. feb.  Eskild Hansen og Hans Jørgen Olsen fortæller om kystnære 

  destinationer i Danmark. 

 

 1. marts  Jens Rubæk fortæller om sine indtryk fra arbejdet i  

  Det Gamle Sovjet. 

 

  8. marts  Hans Jørgen Møllegård fortæller om ”Margrete,  

  fuldmægtig frue og husbond – fra Valdemartiden til  

  Erik af Pommern”. 

 

15. marts  ”Arkivgruppen” fortæller spændende historier fra Vallekilde 

  Højskoles arkiv. 

 

22. marts  Sæsonafslutning med forårssange og musik ved 

  Lisser Lundgaard Bak & Kirsten Schou.  

Tirsdagstræf er som vanligt fra kl. 14-16  

altid med kaffe og hjemmebag 

Tirsdagstræf - program 

Digtene på forsiden af kirkebla-

det er hentet fra hæftet ”Årets 

gang”, udsendt i 1941 af Dyva 

& Jeppesens Bogtrykkeri - som 

en nytårshilsen til deres forret-

ningsforbindelser.  

Her er et digt og en fin tegning 

til hver måned i året. Og man 

kan godt mærke, at man befin-

der sig i en tid, hvor friheden er 

truet.  De tre vers på forsiden er 

til januar, februar og marts. 

Årets gang 
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Husk skatteoplysninger 

På valgmenighedens årsmøde i august blev vores vedtægter  

revideret. Det betyder bl.a. at alle medlemmer er forpligtet til at 

oplyse deres skattemæssige indkomst for 2020. Du kan enten 

tage en kopi af din årsopgørelse og aflevere den til formand / 

kasserer, - eller gå ind på www.skat.dk og gøre flg.: 

 
1) Log ind med nem ID 

2) Vælg ”profil” 

3) Vælg ”autorisation af rådgivere/andre” 

4) Skriv valgmenighedens CE nr: 68915716 

5) Sæt flueben ved ”skatteattest” 

6) Godkend  

 

Bemærk, at det kun er indkomstoplysninger, der vil kunne ses af 

valgmenigheden; ikke andre oplysninger. 

Fra forordet til ”Årets gang” 

Året skifter - begivenheden frem-

kalder sædvanligvis frisk forvent-

ning og ny iver næret af håbet om, 

at året, der kommer, vil bringe en 

videre mod målet, man har sat 

sig. Men ved indgangen til året 

1941 vil det uden tvivl knibe for 

adskillige at fastholde denne ind-

stilling. Uro og bekymring synes 

dem nu at optage den plads, der 

før stod håbet åben, og deres tillid 

til en lykkelig fremtid er svækket 

af utryghedsfornemmelse. 

 

Alligevel - årsskiftet bringer også 

denne gang en påmindelse til os 

alle, en tilskyndelse til at være 

vågne og agtsomme og rede til at 

gribe til, når der igen bliver mulig-

hed for kræfternes frie udfoldelse; 

efter tørke komme jo væde, efter 

sorg kommer glæde, som ordspro-

get siger. 

 

To kunstnere - tegneren Sikker 

Hansen og forfatteren Svend 

Rindholt har efter vor anmodning 

givet udtryk for livets færden ude 

og inde, i mark og skov, blandt 

folk og fæ, således som vi alle 

helst møder det. Det skulle være 

en nytårshilsen til Dem.. Vi føjer 

dertil vor tak for samarbejdet i det 

nys udrundne år... 
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Også i kirken skal vi jo passe på hinanden, ikke mindste pga. den 

nye Coronavariant, der breder sig hurtigt. Vi har derfor besluttet at 

sprede julens gudstjenester mere ud, så der juleaftensdag (og nat) 

er tre at vælge mellem: kl. 10, kl. 15.30 og kl. 23.30. Juledag hol-

der vi den sædvanlige gudstjeneste kl. 10.    

       Janne og Bestyrelsen 

Juleaftensgudstjenester 

Torsdag den 3. februar kl. 19 byder vi det nye år velkommen 

med en festlig orgelkoncert. Ved orglet sidder Henrik Kristensen, 

organist i Reerslev og Finderup Kirker. Der er fri adgang - og efter-

følgende lidt boblevand og andet sødt til ganen.  

Nytårskoncert - Orgelkoncert 

Tema i 2022 

Årets tema bliver ”Naturen” / 

”Mellem himmel og hav”. Derud-

over vil der være koncerter og må-

ske en bibelsk pop-up restaurant. 

Vi har i mødeudvalget ikke kunnet 

få datoer på alle arrangementer, 

så dem får I løbende. Vi satser 

dog på at få en kalender med ud 

med næste kirkeblad.  

 

Foruden de førstkommende arran-

gementer, der allerede er beskre-

vet i dette kirkeblad, er flg. på pro-

grammet:  

 

En eftermiddag sidst i april om 

biodiversitet (Forskningens Døgn).  

En nattergaletur den 21. maj. 

En forårssanketur efter vilde urter 

med naturvejleder. En efterårs-

svampetur med naturvejleder.  En 

tur for børn i Odsherred Dyrepark - 

med efterfølgende tegning eller 

modellering af et valgt dyr, - skal 

indgå i en ”Noas Ark”. Optag en 

dyrelyd, - vi sender de bedste ind 

til programmet ”Vildt Naturligt”.  

 

Der vil også blive en fotokonkur-

rence i løbet af efteråret, - en hel 

lørdag, - med præmier.  Derudover 

vil der være film for de små. 

 

Som nævnt, - det er ikke lykkedes 

os at hente alle datoer hjem, men 

det overordnede program er lagt. 
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Gudstjenester   

 19. dec. kl. 10  De ni læsninger 

 24. dec. Juleaften     kl. 10, kl. 15.30, kl. 23.30  

 25. dec. kl. 10  Juledag  

   1. jan. kl. 15  Nytårsdag  

   9. jan. kl. 10  Efterflg. debat om ritualer  

 16. jan. kl. 10     

 23. jan. kl. 10    

 30. jan. INGEN   

   6. feb. INGEN 

 13. feb. kl. 10    

 20. feb. kl. 10  Efterflg. debat om ritualer 

 27. feb. kl. 10   

   6. marts kl. 10  Efterflg. oplæg om biodiversitet  

 13. marts   kl. 10   

Stundom møder jeg ham når han 

er på træk fra hans andetsteds 

hjem hvor gitterværket nu og da 

kan briste, og det kan være et 

sted ude i lyngen vi mødes, det 

kan være på kanten af en mose-

strækning eller også en plantage, 

og alle steder lytter han glad til 

fuglestemmerne og forklarer mig 

at han savner dem i det daglige, 

og han udbreder sig om den en-

kelte fugls melodiske særpræg. 

 

Men nu forleden da vi mødtes i et 

hjørne af hegnet svøbt i sommer-

solen studsede han, da vi hørte et 

kraftigt ku kuu ku som besvare-

des af mange ekkoer rundt om, 

og mod sædvane var han længe 

tavs og jeg måtte forklare ham at 

det vi hørte var tyrkerduen, som 

først kom til landet over 100 år 

efter at hans første gitterværk 

bristede…  

 

Han så vurderende på mig og 

sagde så, at snart ville vi vel mø-

des andetsteds og væk trak han 

kvidrende et ømt farvel som næp-

pe bliver det sidste. 

Præludium - af Knud Sørensen 
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Debat om gudstjenesten 
Søndag den 9. januar og søndag 

den 20. februar, begge gange fra 

kl. 11-13 (efter gudstjeneste kl. 

10) præsenterer Janne et par af 

de forslag til revision af dåbs - og 

nadverritualerne, som bl.a. bi-

skopperne er kommet med. - Er 

det noget, vi kan bruge? Kaffe og 

en bid brød undervejs. 

 

Vi havde debatten på programmet 

sidste år, men måtte aflyse pga. 

Corona. Vi håber, vi kan gennem-

føre i år. 

 

Den lille prins - film 
Lørdag den 29. 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 frem-

tid ved hjælp af et stramt skema. 

Følg pigens magiske og eventyrli-

ge rejse, hvor hun genopdager 

vigtigheden af at være barn og at 

følge sit hjerte. Vi havde også fil-

men programsat sidste år, men 

håber, vi nu kan mødes og se den. 

 

Vi synger nye sange / salmer 
I løbet af året vil vi finde et par 

søndage, hvor vi efter gudstjene-

sten (og en kop kaffe i kirken) vil 

lære nogle nye sange / salmer fra 

Højskolesangbogen.  

Dansk Naturfredningsforening 

Søndag den 6. marts kl. 12 får vi 

besøg af Nora Tams, lokalforman-

den for Danmarks Naturfrednings-

forening. Hun vil fortælle om vig-

tigheden af biodiversitet, - om 

hvad foreningen gør lokalt for at 

skabe og bevare en mangfoldig 

natur, - og om, hvad vi selv kan 

gøre for at give vores økosystemer 

gode vilkår.  

 

Der er gudstjeneste kl. 10 med 

efterflg. frokost, inden Nora Tams 

får ordet.  

 

Kirkebyt 
Søndag den 20. marts er der kir-

kebyt, hvor vi tager til gudstjene-

ste i Hørve Kirke kl. 10.30.  

 

Koncert med Asta Basta 
Søndag den 20. marts kl. 15 

(samme dag, som der er kirkebyt!)

optræder madrigalkoret Asta Ba-

sta i Korskirken. Madrigaler var 

oprindeligt små strofiske digte, 

opstået i 1300-tallets Italien, ofte 

fremført af troubadourer, evt. med 

musikalsk ledsagelse.  

 

I 1500-tallet breder madrigalen 

sig til hele Europa - musiklivet er 

blevet internationalt og Christian 

IV sender sine bedste musikere 

ud i verden for at hente  de nyeste  

kompositioner med hjem. Bla. bli- 

Kommende arrangementer 
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ver den store engelske komponist 

John Dowland gæst ved den dan-

ske konges hof.  

 

Madrigalens storhedsperiode går 

frem til slutningen af 1500-tallet.  

Iklædt festlige renæssancedragter 

vil ”Asta Basta” synge sange fra 

1500-tallet - og fortælle om dem. 

Korets navn var fra starten en 

morsomhed, men siden har det 

vist sig at passe godt på korets 

arbejde.  

”Asta Basta” kan på italiensk tol-

kes som "Så er det slut med 

(dirigent) stokken" og det er sådan 

koret arbejder - som et kollektiv 

uden decideret dirigent. 

 

Koret optræder ikke blot her til 

lands, men har givet koncerter 

adskillige steder i både små og 

store sammenhænge - blandt an-

det på rejser til Italien og England. 

 

Billetpris: 50 kr. ved indgangen. 

Praktiske oplysninger 

Kirkebil 

Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf. 

2461 2604, senest kl. 16 dagen før…  

 

Ansatte og bestyrelse 

Knud Sørensens ”Præludium”, som på side 5 er gengivet i uddrag 

som prosa, er rettelig et digt på 47 linjer. Det er hentet fra digtsam-

lingen ”Ny Trækfuglene”, der rummer 32 digte om fugle, alle forfat-

tet af nyere digtere og udkommet på Asger Schnacks Forlag. 



 

 

Afs:  

Jytte Gynther 

Kirkestien 4 

4534 Hørve  

B 

Sneen er gennemkrydset 

af fuglespor, potespor, tødryp, 

som atter frøs til.   

Og blæsten har rystet  

skovbrynets store træer,  

så kviste og nåle  

har lagt sig i nye mønstre,  

krims-krams eller kode  

ridset over den gamle sne.  

Det er vinter endnu,  

hård vinter.  

Men græsset er grønt  

under sneen. 

            Sneen 

Birthe Arnbak 


