Korskirken
Vallekilde Valgmenighed
Marts - April - Maj 2022

Lovsang i maj
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 véd
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

nr. 517

Gave til menigheden
Da vi i december afholdt Julemarked i Vallekilde, fik jeg på
systuen besøg af Niels Jørgen Frank, tidligere direktør for
K-salat i Havnsø.
Vi faldt i snak - Niels Jørgen er fyldt med smittende energi
og livsglæde. Han fortalte at han er Grundtvigianer,
vinterbader og højskolemand. Vi snakkede om fællesskaber – herfra var der ikke langt til en snak om Højskolesangbogen, dens sange, poesi og toner og det som fællessang
giver til fællesskabet.
Han fortalte at han og hans kone Ingelise lige havde doneret højskolesangbøger til en forening. Jeg fortalte om Valgmenigheden og vores brug af sangbogen og ønsket om at
have den nye udgave, med de mange nye smukke sange
og salmer. Jeg fik hans kort og en opfordring til at sende en
ansøgning. Kortet kom jeg desværre til at putte i en taske,
som jeg solgte kort tid efter…
Men Niels Jørgen er også handlingens mand. Der gik ikke
mange dage før han en aften ringede til mig og spurgte
hvor ansøgningen blev af. Jeg kom hurtigt til tasterne og
ansøgte om 40 nye højskolesangbøger.
I løbet af et par dage lå de 40 sangbøger på mit spisebord
– nu er de blevet stemplet og lagt i skabet i Den Gamle Friskole og bliver allerede flittigt brugt.
Stor tak til Ingelise og Niels Jørgen Frank for denne gave til
menigheden. Den vil bringe glæde i mange år.
Lisser Lundgaard Bak, Kirkesanger
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Indkaldelse til Årsmødet 2022
Torsdag, 24. 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 udvalg

4.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

5.

Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant
På valg til bestyrelse er Berit Hansen, Neel Forchhammer,
Emil Søe, Vagn Elkjær, Valg af suppleant .

7.

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

8.

Valg af Kirkegårdsudvalg
På valg er Gitte Sonne. Der skal i år vælges to personer:
En for 3 år og en for 1 år. Øvrige, nuværende medlemmer:
Jens Lundgaard, Kirsten Andersen, Lasse Søborg,

9.

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

10.

Behandling af indkomne forslag

11.

Eventuelt
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Valg- og frimenighedernes årsmøde
Lørdag, 25. juni - Ubberup Valgmenighed
9.30

Velkomst og kaffe i Samlingssalen v/ kirken

10.30

Gudstjeneste i valgmenighedskirken

12.30

Frokost på Ubberup Højskole

14.00

Generalforsamling i højskolens foredragssal

16.00

Kaffe og kage

16.45

Foredrag ved journalist og rejseleder Rasmus Birkerod:
"Maries Rum. Himmeltanker fra kældermørket"
Rasmus Birkerod er aktuel med podcasten ”Maries Rum”,
et samtaleprogram om eksistensen, og som optages i
kælderværelset under godset Rønnebæksholm, hvor Marie
Toft engang samlede folk fra egnen til spirituelle samtaler.

18.30

Festmiddag i Højskolens spisesale Ask og Urt
Efter middagen er der mulighed for at blive til aftenhygge
Tilmelding til Janne, der sørger for samlet tilmelding
Tilmelding senest 1. juni. Pris pr. deltager: 350 kr.

Tirsdagstræf - forår
8. marts ”Margrete, fuldmægtig frue og husbond - fra Valdemartiden til Erik af Pommern” v/ Hans Jørgen Møllegård
15. marts ”Arkivgruppen” fortæller spændende historier fra
Vallekilde Højskoles arkiv.
22. marts
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Sæsonafslutning med forårssange og musik ved
Lisser Lundgaard Bak & Kirsten Schou.

Det er lærkernes tid
Lærkens komme. det er dette årlige og evige under, som storbyens
mennesker aldrig skal opleve, med
mindre de rejser ud i det åbne
land. Endnu har ingen sanglærke
sat af fra stenbroen og sunget sin
troskyldige hymne over skifertagene. Dens verden er det frie felt og
den grønne mark. det er dér den
går på vingerne, det er dér den
hænger i sin usynlige tonetråd over
vinterrug og hvidkalkede gårde.
Der er flere slags lærker til: hedelærken, som Blicher besang, toplærken, der først sent søgte borgerskab i Danmark, og som har
ombyttet sit tabte steppeland med
forstadens lossepladser.
Men på denne tur er det sanglærken, vi følger, - himmellærken (the
skylark, siger englænderen). Og
også det er et navn, som vel lader
sig høre.

For der findes vist ikke på denne
klode nogen anden fugl, hvis flugt
har et så direkte sigte mod himlen
- fra det lave mod det høje, fra
jorden op mod de lyse regioner,
hvor en og anden selv i vore tvivlende dage mener, at Paradiset
må være beliggende.
Som en lille kimende, bevinget
bjælde står den deroppe i usynligheden og ringer foråret ind. Først
ser vi den ikke; så opdager vi den.
Og nu er der mange! De løfter og
sænker sig, stiger og daler; de
leger på solstrålerne - og ned som guldæbler leger på et springvand.
Men ingen lærke bliver helt borte
mellem skyerne. Den vender altid
tilbage til sin grønne mark...
Hans Hartvig Seedorff:
”Forelsket i året”.

Præstens ferie
Jeg holder ferie i to omgange: Fra mandag den 9. maj - søndag
den 22. maj, og igen fra mandag den 20. juni - søndag den 10. juli.
Anna Monrad vikarierer i perioden. Søndag den 15. maj står hun
for gudstjenesten kl. 14.
- Janne
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Kalenderen - oversigt
Søndag, 20. marts: Kirkebyt - Hørve Kirke
Søndag, 20. marts: Madrigalkoret Asta Basta i Korskirken
Torsdag, 24. marts: Valgmenighedens årsmøde
Søndag, 27. marts: Nora Tams, Dansk Naturfredningsforening
Søndag, 24. april: Forårskoncert

Søndag 8. maj: Kirkegårdsvandring
Søndag, 29. maj kl. 03.30: Nattergaletur
Søndag, 12. juni: Intro for nye konfirmander
Lørdag, 25. juni: Årsmøde i Ubberup

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 24. marts.
Kontakter
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Gudstjenester
6. marts

INGEN

13. marts

kl. 10

20. marts

INGEN

(Kirkebyt kl. 10.30 / Asta Basta - kor kl. 15)

27. marts

kl. 10

Efterflg. oplæg om natur og biodiversitet

3. april

kl. 10

10. april

kl. 10

Palmesøndag

14. april

kl. 19

Skærtorsdag

15. april

kl. 10

Langfredag

17. april

kl. 10

Påskedag

24. april

INGEN

(Forårskoncert kl. 15)

1. maj

kl. 10

8. maj

kl. 19

Efterflg. kirkegårdsvandring

15. maj

kl. 14

Anna Monrad

22. maj

INGEN

26. maj

kl. 10

29. maj

INGEN

5. juni

kl. 10

6. juni

INGEN

12. juni

kl. 10

19. juni

kl. 10

Kr. Himmelfart
Pinsedag
Intro for nye konfirmander

Konfirmation
Følgende bliver konfirmeret Palmesøndag, den 10 april:
Marie Gyldenvang, Snertinge
Bastian Friis Martinsen, Fårevejle
De ønskes stort tillykke på dagen og i fremtiden !
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Mere om lærke - og fugletid
Her vil ties, her vil bies… Vist skal
du hente, kun ved at vente… - Sådan sang vi lidt meditativt i kirken
for nogle uger siden, sang om den
tålmodige venten på forårstegn,
på nyt liv her på jorden - og om
det fuldstændigt nye livsfællesskab vi vil blive del af, når Kristus
kommer igen.
Nu, her i marts, hvor foråret mærkes, har sangene fået en friskere
tone. Ventetiden er forbi, - og tålmodigheden er måske også sluppet op. Nu synger vi æggende:
"Kom maj, du søde milde, gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og
kilde violen blomstre skøn..."
Vi kan næsten slet ikke vente på,
at det hele springer ud, inklusive
os selv: "Du derfor smukt dig skynde, kom kære maj, o kom! at snart
vi kan begynde på marken vor
springom. Men frem for alt du
mange violer tage med, og nattergalesange og kukkeren tag med!"
Efter to år i Coronaens favntag,
glæder vi os måske nok særligt
meget til dette forår, hvor vi igen
kan mødes frit med hinanden,
ude og inde, og måske til en svingom. Og når vi når hen i maj, hvor
skove, marker, enge, moser, haver står i al deres grønhed og byder på både nattergales, vibers og
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lærkers sang, - så glædes vi, så
føler vi os frie.
Især lærken er for os blevet indbegrebet af den frie fugl, der jublende flyver mellem himmel og
jord, - er blevet den håbets budbringer, der har lagt navn til vores
4.-5. majs ”frihedssang”: En lærke
letted´ og tusind fulgte”…
En sang, der dog kan få hjertet til
næsten at briste i denne tid, hvor
der igen er krig tæt på os, og hvor
udsigten til fred synes langt væk.
Så hurtigt kan tiderne åbenbart
skifte: Vi er næsten sluppet af
med Corona; men der er krig i vores baghave. Så meget mere har
vi brug for at høre lærkers jublende sang for at holde modet oppe.
I Brorsons salme ”Her vi ties, her
vil bies” er det ikke lærken, der er
håbets fugl, - det er duen, som
bringer løfter om en ny jord:
Et halvt år havde det silet ned
uden ophør, storme havde pisket,
alt land var blevet oversvømmet,
ingen mennesker og ingen dyr var
at se, alt var blevet udraderet bortset fra Noa og hans lille familie, der drev rundt i den våde verden i deres hjemmebyggede fartøj
- arken - sammen med den dyreflok, de havde samlet.

Og så en dag holdt regnen op,
vandet steg ikke længere, - og
Noa sender først en ravn og så en
due ud. Anden gang duen vender
tilbage har den et olivenblad i
næbbet, - og bringer håb om nye
tider og en bedre verden, - en jord
så ung og frisk og grøn som på
skabelsens morgen.
Hvad fik de tiden til at gå med i
arken, - Noa og hans familie? Spillede de spil, læste højt, fortalte
historier, sang kendte sange, skrev
nye - og talte om den tid, der snart
måtte komme, da de igen skulle
bebo jorden? Talt de om, at de på
den nye jord, skulle indrette sig
lidt anderledes end før, - lade være med at kriges og i stedet passe
bedre på jorden og hinanden?
Brugte de den pludseligt opståede
lomme i tiden til at lade drømmene og visionerne om et bedre liv,
en bedre jord og en mere ansvarlig menneskehed få frit løb? - Når
de altså ikke lige fodrede af og
mugede ud. - Eller ventede de bare utålmodigt på, at alt skulle blive
som før?
Det liv, som Noa og hans lille familie har, mens de driver omkring på
det store hav, - ligner måske lidt

det liv, som mange har levet de
sidste par år? - Vi er nok flere, der
har følt det, som om, vi drev alene
rundt på det store hav, uden af
vide, hvornår vi igen fik land og
andre mennesker at se, uden at
vide, hvornår hverdagen ville vende tilbage…
Og selv om hverdagen er vendt
tilbage for mange af os - ligesom
fuglesangen - så er der andre, hvis
hverdag nu er helt smadret på
grund af krige, konflikter, sult…
Som én engang har sagt det:
Summen af tårer er konstant...
Og det er til at græde over, at nogle få menneskers utålmodige begær efter mere og mere magt med
ét slag - og uden at skele til menneskeliv - kan knuse alt det, det
har taget årtiers tålmodighed at
bygge op. Ja, måske ødelægge
verdener...
Med andre ord: Syndfloden var
forgæves, - det hjalp ikke, at Gud
vaskede verden ren - for menneskene ændrede sig ikke til det
bedre. Men Gud gav ikke op, lod
os ikke sejle i vores egen sø; nej,
han sendte sin søn til os, gav sig
selv til os, for at redde os fra os
selv, så vi kunne få - ikke overmod
- men livsmod og håb om en bedre fremtid, selv når mørke magter
truer os på livet.
Fortsættes næste side...
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… fortsat fra forrige side

Ja, Guds søn kom fra himlen med
nyt håb til hele jorden, til os. Og
falder det dig svært at tro på en
bedre fremtid, - så se op til lærkerne, hør deres jublende sang, - og
lyt til solsorten og nattergalen og
de andre fugle, der ufortrødent
synger lyset frem og solen ned.

Hør dem nu i denne forårstid - og
glæd dig over at have fået endnu
en dag på verdens kyst, på vej
mod livets kyst, evighedens bred.
For, så vidt vi ved er himlen blå og
kursen Kap det gode Håb.
- Janne

Korkoncert med Asta Basta
Søndag den 20. marts kl. 15
Iført festlige renæssancedragter
optræder Madrigalkoret Asta Basta denne søndag i Korskirken
med sange fra 1500-tallet.

der madrigalen sig til hele Europa
- musiklivet bliver internationalt og Christian IV sender sine bedste
musikere ud i verden for at hente
de nyeste kompositioner med
hjem...

Madrigaler var oprindeligt små
strofiske digte, opstået i Italien i
1300-tallet, og blev ofte fremført
af troubadourer. I 1500-tallet bre-

Der bliver fortalt om sangene undervejs. Billetter á 50 kr. ved indgangen.

Natursyn og naturfredning
Søndag den 27. marts kl. 12
Vi får besøg af formanden for den
lokale afdeling af Dansk Naturfredningsforening, Nora Tams.
Hun vil bl.a. fortælle om, hvad de
arbejder med i vores kommune, om igangværende og kommende
projekter, om overordnede mål og
prioriteringer. Og ikke mindst vil
hun fortælle om sit syn på den
natur, som også vi er en del af.
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Dermed er der lagt op til en bred
drøftelse af de forskellige natursyn, der florerer…
Inden Nora Tams får ordet, serverer vi fra kl. 11.15 en lun ret og
lidt ost - til en beskeden pris. Så
man behøver ikke gå sulten fra
kirke til foredrag… Men, det er
som altid muligt blot at komme til
én af delene.

Forårskoncert
Søndag den 24. april kl. 15
Programmet for forårskoncerten i
vores kirke er sammensat af folkemusik fra flere lande; Først et
afsnit med svenske arrangementer af Hans Wahlgren, derefter
irsk musik, arrangeret af Leroy
Anderson og til sidst et uddrag af
Brahms ungarske danse. Et par
danske folkeviser er også på pro-

grammet, bl.a. sangen ”Harpens
Kraft”, - om ridder Villemand, der
reddede sin brud ud af troldens
favntag ved at spille på sin harpe.
Også trolde påvirkes af musik...
Medvirkende er vores organist
Jens Peter Jensen på harmonika,
Hans Erik Olsen på klarinet og
Lisbeth Olsen på fløjte.

Kirkegårdsvandring
Søndag den 8. maj kl. 19.45
Det er næsten blevet en tradition,
at vi går en aftenrunde på kirkegården for at hilse på - og høre om
nogle af dem, der hviler her. I år
sker det denne forårsaften, efter
gudstjenesten kl. 19. Kom og hør,
- eller fortæl selv…

Det er både hyggeligt, tankevækkende og minderigt med sådan en
tur rundt i den nærmeste historie.
Efter kirkegårdsvandringen får vi
lidt at spise og drikke, - is og kolde
drikke eller boller og kakao, alt
efter vejrets luner.

Nattergaletur
Søndag den 29. maj kl. 03.30
Vi prøver noget helt nyt: en dugfrisk morgentur for store og små
til Enghaveskoven, hvor vi skal
høre nattergalen (og andre små
fugle) hilse den nye dag velkommen. Efter ”koncerten” i den forårsgrønne skov får vi kaffe, the,
juice og morgenbrød, enten udenfor, hvis vejret er varmt, eller i Den
gamle Friskole,

Der er ikke krav om tilmelding, men af hensyn til mængden af
morgenbrød, vil det alligevel være
rart at vide, om du / I har lyst til at
stå tidligt op og være med…
Vi mødes kl. 03.30 ved Korskirken
og fordeler os i bilerne. Man kan
også køre direkte til Enghaveskoven, hvor vi begynder turen gennem skoven kl. 04.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Våraften
Det dirrer i luften af dråbestøv,
det drypper så lunt i hver pyt,
det dufter af regn og grøde
lifligt og nærende sødt.
Og elleve gulgrønne gæslinger
traver rundt i det regntunge græs
og synger enfoldigt en sang om sig selv:
Vi er gæs, vi er gæs, vi er gæs!
Jeg drømmer stilfærdige drømme
og bilder mig ind at jeg gror
som et glinsende strå uden tanker,
en rod i den lune jord.
Jeg drømmer en tidløs verden
en bævende aftensang
med rytmer af dagenes fodtrin,
årenes gåsegang.
William Heinesen

