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Sommer
Jeg lå på ryggen i det høje græs.
En sværm af hvide, gule sommerfugle
fløj over strandens hvide, gule blomster.
Min næse raged som et bjærg af sølv
op i det blå. I mine øjenvipper
sprang alle regnbufarver frem til dans.
Og i en dyb og dunkel dvale tog min sjæl
mod rummets ild, - så drømmetung som
havet, der let sukkende i søvne
bestormedes af solens pileregn.
Og i det sødmemættte zenith samled
en dråbe sig, en gylden himmeldråbe,
og løsnede sig lysende og faldt
ned i min sjæl og fyldte den til randen...
Otto Gelsted

Nyt fra bestyrelsen
Ja, så fik vi omsider mulighed for
igen at opleve et ”normalt” forår
efter coronatidens mange restriktioner. Heldigvis ser det ud til at
der nu er faldet ro over denne virus, men mange af os følger stadig de gode råd med afstand,
håndsprit m.v. I løbet af de to år
denne krise har varet har vi klaret
os som vi bedst kunne – og tak til
alle for at holde gejsten oppe, så
vi fik afviklet vores gudstjenester,
konfirmationer, møder m.v. til glæde for alle.
Vi har således kunne afholde vores årsmøde i marts som vi bør,
nemlig i årets første kvartal. Bestyrelsen består af 7 valgte medlemmer, og der var genvalg til posterne i år, og vi er igen i gang
med det løbende arbejde. Konstitueringen er på plads og både dette og referater m.v. kan læses på
vores hjemmeside.
I år er der valg til ny biskop i Roskilde stift. Bestyrelsen har 5 stemmer ud over præstens, og vi har
informeret os bredt vedrørende
kandidaterne. Valget er nu gået
ind i den anden og afsluttende
runde, og om kort tid vil det endelige resultat foreligge. Det er altid
spændende med en ny person på
denne post, så det vil vi følge med
interesse.
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Som en del af den nye kirkegårdsplan, er der i den senere tid blevet
lavet flere grønne arealer på kirkegården. Rundt om kirken og ved
kirkegårdens flagstang er blevet
lagt rullegræs. Dette er gjort for at
skabe et mere grønt og levende
miljø omkring kirken i stedet for
kirkegårdssten. Kirken "står" nu
på en grøn ø på kirkegården, en
virkelig flot og enkel forvandling.
Nye urnegrave er blevet etableret i
forlængelse af de ekstesterende
urnegrave. Efter at gravsteder er
blevet ledige har det været muligt
at udvide og den nye urnegrav er
udført som en kopi af den gamle.
De nye hække ser også ud til at
vokse godt, så alt i alt en rigtig fin
udvikling på vores kirkegård.
Vi har desværre måtte konstatere,
at et træ på kirkegården har været udsat for hærværk. Der er blevet skåret ringe i barken som et
forsøg på, at få det til at gå ud.
Indtil videre klarer træet sig, men
bestyrelsen og kirkegårdsudvalget
tager hærværket meget alvorligt.
Bestyrelsen vil fremover anmelde
lignende hærværk på kirkegården.
Alle ønskes en rigtig god sommer.
Mange hilsner bestyrelsen

Fotomaraton
En sjov og anderledes måde at opleve naturen på
Lørdag den 6. august fra kl. 10-17 arrangerer vi fotomaraton med
naturen som tema. Det bliver en sjov og udfordrende fotokonkurrence for både børn og voksne. Det vil foregå på den måde, at der udstikkes fire emner ad gangen hhv. kl. 10, kl. 12 og kl. 14. Og det er
så helt op til dig, hvordan du vil fortolke et emne som f.eks. ”stor og
lille” eller ”lys og mørke”.
Vi opretter en Facebook-gruppe midt i juli specielt til lejligheden (vi
linker til den på vores hjemmeside og i den facebookgruppe, vi allerede har). Her melder du dig til, og her lægger du også dine billeder
op, 12 i alt.
Alle billeder skal være lagt op senest søndag kl.16. Du må gerne
vente med at tage billeder til alle emner er præsenteret, hvis det
passer dig bedst, men vi opfordrer dig til, at du løbende lægger dine
fotos ud, - i den rigtige rækkefølge. Du må tage alle de billeder, du
vil, men du må kun lægge ét billede op af hvert emne, sådan at du
ved konkurrencens afslutning har lagt præcist 12 billeder op, hverken mere eller mindre. Og billederne må ikke være efterbehandlede.
Ved bedømmelsen vil der blive lagt mest vægt på fantasifulde og
kreative løsninger af de stillede fotoopgaver og i mindre grad på det
tekniske.
Resultatet af konkurrencen afsløres mandag den 8. august kl. 20 og vinderne får direkte besked. Alle fotos fra samtlige deltagere vil
efterfølgende blive udstillet i Den gamle Friskole, hvor vi vil holde en
lille fernisering og uddele præmier. Tidspunkt for det oplyses senere.
Vi håber, mange, både voksne og børn, har lyst til at være med i konkurrencen og benytte lejligheden til at bevæge sig rundt i naturen på
en anden måde…
Mange hilsner, mødeudvalget
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Roskilde Stifts historie - et udpluk
Roskilde Stift fejrer 1000-års jubilæum i år! - Du kan læse lidt om
programmet på side 11 her i bladet, og meget mere om stiftets
lange historie på Roskilde Stifts
hjemmeside. Men her er et uddrag af historien, hvori også Vallekilde Valgmenighed omtales...

kirke, nemlig den engelske, med
ærkebiskoppen af Canterbury som
leder. På den måde kunne kongen
stække Hamborg-Bremens indflydelse i Danmark. Men kongens
plan mislykkedes, og tyskerne beholdt deres indflydelse på dansk
kirkeliv.

Siden 700-tallet har der været
kristne menigheder forskellige
steder i Danmark, også på Sjælland. Kristendommen nåede hertil
via vikingernes togter til England
og via missionærer, som blev udsendt fra Hamborg-Bremens bispedømme i Tyskland.

Kirken i Danmark vokser
I Knud den Stores tid blev landet
inddelt i sogne, og byggeriet af
nye stenkirker tog fart. Kongemagten og stormænd gav kapital og
jordgaver til sognekirkerne, så man
kunne finansiere, at der var præstegårde med landbrug til, for det
var forudsætningen for at der kunne være præster i landsbyerne.

Vi ved, at der omkring år 1000
fandtes mange menigheder og
trækirker, og at Harald Blåtand
anså Roskilde by for et betydningsfuldt sted, og måske kan
kongens interesse indikere, at der
har været et bispesæde i Roskilde
før 1022. Men kilderne er usikre.
Beviset for, at Roskilde med sikkerhed havde en bispestol, kom i
Knud den Stores regeringstid med
Elydokumentet, som omtaler, at i
1022 udnævntes en biskop Gerbrand af Roskilde Stift. Udnævnelsen af Gerbrand var et led i Knud
den Stores planer om at bringe sit
storrige, Danmark-England, under én
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En national dansk kirke
På Svend Estridsens tid var Roskilde blevet kongesæde. Fordi byen samtidig var bispesæde kunne
konge og biskop arbejde tæt sammen. Kong Svend fik således et
nært forhold til den tredje biskop i
Roskilde, Biskop Vilhelm.

En noget legendarisk historie fortæller, at Svend Estridsen engang
lod myrde en håndfuld mænd inde
i domkirken, hvorfor biskop Vilhelm
bandlyste kongen. Kong Svend angrede straks sin gerning, og Vilhelm
tog igen kongen i kirken. Som tak

gav kongen det halve af Sokkelund Herred (en stor del af Københavns Amt) til bispesædet i Roskilde. Det betød, at byen København
helt frem til 1417 formelt var ejet
af Roskildes bispesæde.
Biskop Absalon
Valdemar den Store fik i 1158 sin
fosterbroder, Absalon, indsat som
biskop i Roskilde, og i 1178 blev
han også ærkebiskop i Lund. Under Absalon blev der udvirket en
slags kirkelov for Sjælland, - og
han stod i spidsen for de danske
biskoppers engagement i korstogene i Østersøområdet, bl.a. på
Rügen. Absalons afløser i Roskilde
blev Peder Sunesøn, som tillægges æren for at have påbegyndt
byggeriet af den nuværende teglstenskatedral.
Reformationen
Reformatoriske strømninger kom
hurtigt til Danmark, og da Frederik
den 1. afløste Christian den 2. på
tronen, ønskede han ikke længere
at underlægge sig pavens ret til at
vælge biskop. Kongen udnævnte i
1529 selv Joachim Rønnow som
Roskildebiskop, og frem til Grevens
fejde i 1533 stod den lutherske
kristendom stærkt mange steder i
stiftet. Da reformationen endelig
blev gennemført i Danmark (1536),
fængslede Kong Christian den 3.
de danske biskopper. Han forbød
bispetitlen og udnævnte ”super-

intendenter”, som ud over at være
kirkens tilsynsmænd også skulle
være kongens embedsmænd.
Fra Roskilde til Sjælland
Med reformationen ophørte Roskilde Stift i princippet med at eksistere, og det stift, som dækkede
hele Sjælland, fik nu navnet Sjællands Stift. Kongen valgte også at
flytte superintendentens bolig fra
Roskilde til København, - og nu
skulle han være ”primus inter pares”, den første blandt ligemænd.
Kongen anså derimod sig selv
som kirkens øverste leder.
Fra Sjælland til Roskilde - igen
Fra omkring 1870 var Københavns befolkningstal begyndt at
eksplodere. Og i 1923 blev det
nødvendigt at dele det store sjællandske stift i to: Roskilde Stift og
Københavns Stift. Og nu skulle
biskoppen ikke længere udpeges
af konge eller regering, men vælges af menighedsråd og præster.
Den første biskop i det nyoprettede stift blev valgmenighedspræsten i Vallekilde, Henry Fonnesbech-Wulff…

Siden har der været seks efterfølgere, - bl.a. Jan Lindhardt og nuværende biskop Peter FischerMøller, der går på pension til august. Valg til ny biskop er i gang
netop nu...
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Kalenderen, oversigt
Søndag, 12. juni: Intro for kommende konfirmander
Lørdag, 25. juni: Grundtvigske Valg– og Frimenigheders årsmøde
Lørdag, 6. august: Fotomaraton
Fredag, 19. - søndag, 21. august: 1000-års jubilæum i Roskilde
Lørdag, 3. september: LittTalk på Vallekilde Højskole
Tirsdag, 6. september: Litteraturkredsen begynder
Søndag, 11. september: Guitarkoncert
Søndag, 25. september: Høstgudstjeneste

Praktiske oplysninger
Kirkebil
Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf.
2461 2604, senest kl. 16 dagen før…
Ansatte og bestyrelse
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Gudstjenester
5. juni

kl. 10

Pinsedag

12. juni

kl. 10

Intro for kommende konfirmander

19. juni

kl. 10

26. juni

INGEN

3. juli

INGEN

10. juli

INGEN

17. juli

kl. 10

24. juli

kl. 19

31. juli

kl. 10

7. aug.

kl. 10

14. aug.

INGEN

21. aug.

Kl. 10

28. aug.

kl. 10

4. sep.

kl. 10

11. sep.

INGEN

18. sep.

kl. 10

25. sep.

kl. 10

(Guitarkoncert kl. 15)
Høstgudstjeneste

Bass
SØNDAG,
13. JUNI
Harald
Blåtand

SØNDAG,
22. Domkirke
AUGUST
Roskilde
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Ånd og natur
"Luk naturen ind" lokker en reklame for boligindretning. En anden
lyder: "Omfavn naturen i din indretning". Og så fremvises møbler
og lamper i bambus og rattan, og
nordiske farver til vægge og køkken - grøn, blå, sand. Og du får
også at vide, at du kan få naturen
ind i stuen ved bl.a. at indrette
med ovenlys. Ja og med planter…

den, høre den, lugte den, føle den,
stoppe op og suge den til sig:
mærke vinden, høre bølgerne eller
løvets raslen og fuglenes sang, se
hvordan myrer, larver og andre
kriblende væsener holder til i
skovbunden, sommerfugle og salamandre på sletten, - eller måske
du er heldig at se en havørn flyve
forbi…

Men man kan jo også selv gå ud i
naturen, som mange jo fik hang til
under de to års coronanedlukning.
Ja, der var sådan set ikke meget
andet at foretage sig, hvis man
ville lidt ud fra hjem og skærm og
undgå at blive helt bims i hovedet.

For et par søndage siden var vi
nogle stykker, der tidligt om morgenen, allerede kl. halv fire, tog til
Enghaveskoven og væbnede os
med tålmodighed for at høre nattergalesang,..

Måske er det i det hele taget sådan, at der helst skal være en
grund til at gå ud i naturen? Et
planlagt formål: romantik for to,
familietur med madkurv, samle
svampe, tage på motions- og orienteringsløb eller en runde på
mountainbike. Det kunne også
være en pilgrimsvandring eller en
guidet vegetativ oplevelse, der
lokker…
Man kan også gå i skoven, på fælleden, på heden, på stranden, i
engen, ved havet - bare for at være i naturen, sanse den på egen
krop, lukke den ind i eget sind. Se
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Uanset hvordan, vi gebærder os i
naturen, der ellers ikke har det for
godt: bier og insekter svinder ind i
antal, fugle, padder, planter, damme og søer ligesådan. - Uanset
hvordan, vi gebærder os i naturen,
så er alt det derude jo tegn på
Guds skaberkraft, Guds ånd, der
fór ud i verdensrummet på Guds
befaling og fik sat alt i bevægelse,
så der kom planeter, jord, himmel,
hav, planter, dyr og til sidst mennesker ud af det tomme ingenting.
Det er ellers ikke til at begribe, at
Gud pustede sin ånd, sin livsånde
ud over jorden og ind i os, - det
skal gribes, erfares. Med maleren

Lundbyes ord: ”Jeg ser det forunderlige, det store i naturens ro og
alvor - det er som toner fra en vældig harpe, men forstå dem kan jeg
ikke. De gjenklinge dybt i mit indre, og de samme toner skulle
også gjenklinge i mine billeder.
Jeg elsker dem, ja disse toner er
mig den kjæreste nydelse, på
samme tid vække de savn og
længsel, - jeg ved ikke selv hvorefter! ”
Og Lundbye skriver videre, at naturen er den store gåde "som skaberen ikke har givet nogen at løse". I stedet kan sanserne næres
af det ærefrygtindgydende…
Og selv om vi i dag ved meget mere om naturens og livets opståen
og virkninger, så er livet stadig lige
så gådefuldt som ånden selv.
Guds ånd ser vi ikke, men vi ser
dens virkninger, mærker den på
kroppen og i vores indre, i vores
sjæl. Ligesom vi ikke ser vinden,
men ser hvordan den tager i bladene, skaber luftstrømme, som
fuglene kan svæve på, - og hvis
vinden er hård, kan den få skibe
til at kæntre og træer til at vælte…
Som ånden kan gribe os, røre os,
gå til hjertet, ja besætte os.
Det var i hvert fald, hvad Jesu venner erfarede pinsedag, da suset
fra himlen lød og Guds hellige
ånd, kom over dem. Som Jesus

havde lovet dem i sin afskedstale:
At når han om kort tid selv forlod
dem, så ville de ikke blive efterladt faderløse og modløse, uden
tro og håb og kærlighed, overladt
til sig selv; Gud ville sende en ny
talsmand til dem, sin hellige ånd.
Og det sker pinsedag. Dvs. ånden
selv ser de ikke, alene dens virkninger: Med tunger som af ild taler
Jesu venner og budbringere pludselig alverdens sprog, - eller de
omkringstående hører dem tale
på deres egne modersmål, - de
hører hver især Gud tale til sig om
alle hans storværker, om al hans
kærlighed til alt og alle.
Og der går ikke lang tid før end
tusinder og siden millioner lader
sig gribe af ånden og ordet. Også
vi tror, at vi er og bliver Guds børn,
at han følger med i vores liv og i
vores død og taler til os hver især,
ligesom han hører hver enkelt af
os, på trods af verdens larm. Som
en fuglekender kan skelne mellem solsort, rødkælk, nattergal og
alle andre fuglestemmer i hele det
bevingede sangkor, - kan Gud høre netop din og min stemme...
Vi behøver derfor ikke sukke efter
Gud, gruble over, hvor han bliver
af. Som disciplene pinsedag erfarede, så er han lige her, er helt
tæt på hver enkelt af os. Ikke til at
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

forstå og begribe, men han som
aldrig bliver færdig med at tale til
os, vil jo også at vi skal gribes,
overvældes, af hans kærlighed,
sanse den, lade den tage bolig i
os, - og give den og troen, håbet
og livsmodet videre til hinanden.
Og synes du ikke, du bliver grebet
lige nu og her, så hør, hvad Jørgen
Leth siger, - han taler ikke bare
om sanselighed og cykelløb, men
om natur og ånd, og er også nysgerrig på det guddommelige, læn-

ges efter noget mere at tro på. Han siger: ”Jeg er spændt på, om
det religiøse kommer med alderen. Jeg vil ikke forcere det, men
som sagt: Min dør står åben”.
Mere skal der måske ikke til end
tålmodigt at åbne sig og vente på
at ånden kommer over én, - som
en fugleven tålmodigt lader sig
synke ind i naturen, åbner sine
sanser, venter for at høre nattergalens sang.
- Janne Sulkjær

Præsten holder ferie
Fra mandag den 20. juni - mandag den 11. juli holder jeg atter ferie.
Anna Monrad fra Ubberup vikarierer de første to uger. Hun kan træffes
på tlf: 6168 1872. Den sidste uge har valgmenighedspræst Nikolai
Wessel fra Høve og Havrebjerg valgmenigheder lovet at være standby.
Han har tlf: 6116 6542. Der er ingen gudstjenester i vores egen kirke i
de tre uger, men der er gudstjeneste i Ubberup lørdag den 25. juni i anledning af årsmødet for de grundtvigske valg– og frimenigheder…
- Janne

Kommende arrangementer
Konfirmandintro

Årsmøde i Ubberup

Søndag den 12. juni er der intro
for kommende konfirmander og
deres forældre. Ring / skriv gerne
hvis I kommer. Vi begynder med
gudstjeneste kl.10.

Lørdag den 25. juni holder de frie
grundtvigske menigheder årsmøde med generalforsamling, denne
gang i Ubberup Valgmenighed. Se
program i forrige kirkeblad.
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Fotomaraton for små og store
Lørdag, 6. august fra kl. 10-16
Oplev naturen fra en anden side.
Se omtale side 3...

Stiftsjubilæum i Roskilde
Fredag den 19. - søndag den 21.
august fejrer Roskilde Stift 1000
års jubilæum og har i den anledning udgivet et magasin, der dykker ned i historien. Det kan læses
på Roskilde Stifts hjemmeside og
der vil også blive lagt nogle stykker frem i vores kirke. Her kan
man læse stiftes spændende historie og se programmet for de tre
dage, jubilæet fejres. Lørdag kan
man f.eks. opleve gadeteater foran Palægården og møde Magrethe den første og hendes hof. I
samme tidsrum er der event for
børn.

Hesselholdt og Knud Romer - og
nye forfatterspirer. Detaljeret program er på trapperne og billetter
købes via højskolens hjemmeside:
www.vallekilde.dk. Bor du i Odsherred får du 25% rabat på billetten.

Litteraturkredsen begynder
Tirsdag den 6. september fra kl.
10-12 mødes vi igen i litteraturkredsen, og herefter hver 14. dag.
Det foregår i Den gamle Friskole
og på en sæson får vi læst mange
spændende bøger. Vi lægger dog
meget blidt ud med den lille novelle ”Menneskekærlighed” af Marie
Bregendahl”. - Duk op, hvis du vil
være med, - der er plads til flere.

Klassisk guitarkoncert

Fredag og lørdag vil der også blive
holdt jubilæumsmarked i Palægården, hvor man bl.a. kan smage
jubilæumspølser (specielt fremstillede til anledningen af slagteren i
SuperBrugsen i Asnæs). Derudover vil der være både udstillinger,
foredrag og koncerter. Festlighederne sluttes af med jubilæumsgudstjeneste søndag kl. 14.

Søndag den 11. september kl. 15
får vi besøg af guitarist Thomas
Bo Borchersen. Han mestrer både
den klassiske og den jazzede genre og er dertil komponist og sangskriver. Koncerten i Korskirken
bliver i den klassiske ende, og vi
skal også synge et par fælles sange, hvor vores organist Jens Peter
vil være med på harmonika. Mere
om programmet i næste kirkeblad.

LittTalk på Vallekilde Højskole

Høstgudstjeneste

Lørdag den 3. september er der
igen LittTalk på højskolen. Her er
der lejlighed til at høre både garvede forfattere som bl.a. Christina

Søndag den 25. september kl. 10
holder vi festlig høstgudstjeneste
med Odsherreds Spillemænd og
efterfølgende kaffe og brød.
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Afs:
Jytte Gynther
Kirkestien 4
4534 Hørve

Grubl ikke over Gud
Søg ikke Gud, grubl ikke over ham,
for jeg, som grubler over hver af jer,
grubler ikke over Gud,
Jeg hører og ser Gud i hver ting
og forstår ham slet ikke,
Hvorfor skulle jeg ønske at se Gud bedre,
end jeg gør det i dag?
Jeg ser noget af Gud hver dag,
hver time af de fireogtyve, hvert minut.
Jeg ser Gud i mænds og kvinders ansigter
og i mit eget ansigt i spejlet,
jeg finder breve fra Gud tabt på gaden,
hvert underskrevet med Guds navn,
og jeg lader dem ligge, hvor de lå,
for jeg ved, at hvor jeg så går,
vil der punktligt komme flere, altid, altid.
Walt Whitman (fra digtet ”Sangen om mig selv”)

