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At gå i skovens farvevæld  

er en vandring i mig selv 

jeg har en rod, jeg har en top 

det myldrer rundt i sjæl og krop 

med hvide larver, hyld og hjort 

de mindelser, som går i sort 

og husker alt og svinder bort 

Slet ingen ser, åh gudskelov 

mine træer for bare skov 

Jeg skyder her og rådner der 

men alle kroner har jeg kær 

her synger nonne, munk og nar 

for hver en sang er dyrebar 

og synger du, så får du svar. 

 

Vagn Lundbye, 1999 
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Fra bestyrelsen 

Sommeren er på sit sidste og vi 

nyder de sidste varme dage. Kir-

kegården er blevet passet af Las-

se mens Mette har holdt ferie, så 

den står stadig rigtig fint med alle 

de nye tiltag. Vi håber at I også 

glæder jer over det.  

 

Siden sidst har vi fået afgjort, 

hvem der skal afløse Peter Fischer-

Møller som biskop i Roskilde stift. 

Det blev Ulla Thorbjørn Hansen, 

der kommer fra et embede som 

provst i Slagelse. Hun indsættes 

den 4/9. Både præster, menig-

hedsråd og vores ”egen” provst, 

Karin, ser frem til et godt samar-

bejde med Ulla.  

 

I vores eget regi starter vi de 

kendte aktiviteter, nemlig littera-

turkredsen og senere vores tirs-

dagstræf, som også plejer at sam-

le til fuldt hus. Høstgudstjenesten 

venter lige om hjørnet og så kom-

mer efteråret på besøg. Nærmere 

kalender ses inde i bladet.  

 

Årets gang på vores breddegrader 

er noget jeg personligt er meget 

godt tilfreds med, forstået på den 

måde, at en ”evig sommer” (altså 

ikke i den bibelske betydning!) 

nok ville være alt for hed for mig, 

men at de skiftende årstider byder 

på hver sin charme.  

 

Vi går i gang med vores bestyrel-

sesmøder og verserende sager. 

Lige nu skal vi til at drøfte nogle 

principielle punkter vedrørende 

skattefradrag for medlemmer - det 

håber jeg bliver afklaret på en må-

de så der ikke opstår problemer 

for medlemmerne. Foreløbig er 

det kun lige kommet på dagsorde-

nen i vores forening af grundtvig-

ske valg- og frimenigheder. 

 

Vores tema i år er ”naturen” - i 

2023 har vi valgt ”sanserne”. Et 

meget bredt emne, som vi er i fuld 

gang med at planlægge i mødeud-

valget. Vi håber planen kan opfyl-

des nu, hvor coronaen ikke læg-

ger forhindringer i vejen for at 

man kan lave aftaler frem i tiden. 

Vi håber således at vi kan have så 

meget på plads at vi atter kan la-

ve et årsprogram der kan komme 

ud med årets sidste kirkeblad. Vi 

krydser fingre, men kan ikke trylle. 

 

I 2023 har provstiet fået midler til 

at arrangere et antal kirkevandrin-

ger / pilgrimsvandringer  i Odsher-

red.  Den nærmere planlægning er 

i gang og der skal laves informati-

onsfoldere mv inden udgangen af 

2022. Vi er med i arbejdet og glæ-

der os til at se hvordan det bliver.  

 
Mange hilsner og på gensyn,  

På bestyrelsens vegne, Berit 



    Efterårets program      

25. okt. Efterår - eftertanke - sange og fortællinger om tiden, der 

går og kommer v/ Janne Sulkjær. 

  1. nov. Færøerne - fortællinger og billeder fra sommerens rejse  

v/ Jens Rubæk. 

  8. nov. Borgmester Karina Wincent fortæller om visioner og planer.   

15. nov.  Bibliotekar Lene Vejlø fortæller om forfatteren Agnes  

Hemmingsen.  

22. nov.    Sangeftermiddag v/ kirkesanger Lisser Lundgård Bak. 

29. nov.    Gør som din mormor gjorde. Jacob Antvorskov fortæller  

                  om genbrug. 

 

  SOM ALTID ER ALLE VELKOMMEN, fra kl. 14-16  

Tirsdagstræf 
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Da jeg begyndte at gå i kirke var 

det ikke fordi et begreb som for 

eksempel "det evige liv" gav me-

ning. Men en dag havde jeg en 

oplevelse, der ændrede dette.  

 

En varm sommerdag stod jeg i 

Zoologisk Have og betragtede en 

dejlig flodhest, der lignede en 

kæmpemæssig lever, som den 

drivvåd kom rokkende op fra 

vandbassinet. Netop idet den let-

tede det ene ben og gav sig til at 

pisse opad muren, vekslede vi et 

blik, og jeg tænkte:  

Forskellen på os to er, at jeg ved, 

at du er en flodhest, mens du 

næppe ved, at jeg er en mand. 

Når jeg kan leve mig ind i den 

trang til at få et køligt bad og til at 

lette presset fra blæren, skyldes 

det, at både du og jeg er et stykke 

kød, og fordi vi begge er biologi, 

skal vi dø, men forskellen er, at 

jeg ved det, og det gør du sand-

synligvis ikke. - Når dét, vi har fæl-

les er kødet, og derfor døden, er 

dét vi ikke har fælles, nemlig  be- 

Det evige liv 

Fortsættes næste side... 



 

 

Husk skatteoplysninger 

 

Nu skal vi igen bede om jeres skatteoplysninger, nemlig den 

skattepligtige indkomst for 2021 - inden den 15. oktober. Hvis 

du ikke allerede har gjort det, bedes du gå ind på www.skat.dk  

og gøre som følger:  

 

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  

 

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 2021 vil vi 

være nødt til at lægge 5 % til sidst oplyste årsindkomst. 

vidstheden, så måske dét, der 

ikke skal dø? Jeg ved det ikke, 

men jeg tror det. Og jeg spørger 

mig selv, hvorfor mennesket, ene 

af alle levende væsener, skal ken-

de sin dødelighed? Måske fordi 

mennesket, ene af alle dødelige, 

skal leve evigt. 

 

Men efter at jeg, som årene er 

gået, har oplevet, at mennesker, 

der stod mig nær, er døde, er det 

nu ikke længere kun et spørgsmål 

om, hvad jeg tror, men også om, 

hvad jeg ikke kan tro. Jeg ved, at 

min mormor er død, men når jeg 

tænker på hendes levende blik, 

hvori jeg så hendes sjæl se mig, 

kan jeg ikke tro, at jeg aldrig skal 

se det igen. Tanken om opstan-

delsen og det evige liv er i sand-

hed hinsides al fornuft, men sam-

tidig forekommer den mig ikke 

længere mere fantastisk end det 

vidunderlige liv, vi allerede lever. 

   
   Søren Ulrik Thomsen 
    Fra bogen ”Tro mod ritualet” 
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                                 PROGRAM 

 
10.00 Gudstjeneste i Immanuelskirken på Frederiksberg 

  v/valgmenighedspræst Jesper Tang Nielsen 

 

11.30 Frokost på den nærliggende Café Katz,  

  Rosenørns Allé 32  (ca. 10 min. gang fra kirken) 

 

13.00 Foredrag v/sognepræst Rasmus Jensen 

Om Immanuelskirkens udformning, hvor brødrene Niels  

og Joakim Skovgaard stod for indretningen, bistået af  

maleren Niels Larsen Stevns. Kirken er alment kendt som 

et hovedværk inden for dansk skønvirke og grundtvigsk  

kirkebyggeri. Detaljerne i udsmykningen indgår i den 

grundtvigske forkyndelse, som kirkerummet er opført i.  

Det vil foredraget vise, mens vi sidder midt i det. 
 

15.00 Kaffe og afsked 

  Egenbetaling: 100 kr. pr. person 

  Tilmelding: senest 15. september til Janne 

  Kørsel: Vi fylder som vanligt bilerne op...  

   

   

  Mens vi er i byen: 

 

16.00 Gudstjeneste i Vartov Kirke med medvirken af Sokkelund 

  Sangkor i forbindelse med ”Lyden af Laub” i anledning af 

  Thomas Laubs (1852-1927) 150 års dag. Gudstjenesten  

       er ikke en del af efterårsmødet, men alle er velkomne. 

Københavns og Vartov valgmenigheder 

De sjællandske valgmenigheder 

EFTERÅRSMØDE, SØNDAG 2. OKT. 



Egebjergkoret og Holbæk Studiekor synger   
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Kalenderen, oversigt 

Tirsdag, 6.  september: Litteraturkreds begynder  
 
Søndag, 11. september:  Guitarkoncert 
 
Søndag, 25. september: Vi fejrer at høsten er i hus 
 
Søndag, 2. oktober: Efterårsmøde i København / Frederiksberg 
 
Søndag, 16. oktober: Korkoncert: Faurés Reqium 
 
Onsdag, 19. oktober: Svampetur 
 
Søndag, 30. oktober: En vrimmel af dyr i ord, toner og billeder 
 
Søndag, 13. november: Kirkebyt - sognemenigheden på besøg  
 
Søndag, 27. november: Adventsgløgg og æbleskiver i præsteboligen 
 
Lørdag-Søndag, 3.-4. december: Vallekildejul m. koncert i Korskirken 
Lørdag, 5. december: Koncert med Tobias Trier 
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Gudstjenester   

  4. sep. kl. 10  

11. sep. INGEN (Koncert kl. 15) 

18. sep. kl. 10    

25. sep. kl. 10  Høstgudstjeneste med spillemænd   

  2. okt. INGEN Efterårsmøde i København / Frederiksberg 

  9. okt. kl. 10  

16. okt. INGEN (Korkoncert - kirkemusikfestival kl. 16)   

23. okt. kl. 10   

30. okt. INGEN (En vrimmel af dyr - kirkemusikfestival kl. 16) 

  6. nov. kl, 10  Alle Helgens dag - vi mindes dem, vi har mistet 

13. nov. kl. 10  Kirkebyt - besøg fra sognekirken 

20. nov. kl. 10  

27. dec. kl. 19  1. sø. i advent, efterflg. gløgg mm.  

  4. dec. INGEN (Vallekildejul 10-15)   

Faurés Requiem søndag den 16. oktober 



Taknemmelighed 
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I Søren Ulrik Thomsens bog ”Tro 

mod ritualet” kan man også læse 

om en oplevelse, han havde, da 

han på en rundrejse til amerikan-

ske kirker, besøgte en sort pinse-

kirke i et ludfattigt slumkvarter i 

Brooklyn.  S.U. Thomsen skriver: 

”Præsten fortalte mig, at mange af 

kirkens medlemmer havde aids, at 

området flød med hårde stoffer og 

var præget af bandekriminalitet 

og vold; hver eneste dag blev der 

begået mord i det sociale bolig-

byggeri, The Projects, men det blev 

end ikke nævnt i avisen, for kvarte-

ret havde dårlig politisk repræsen-

tation og ingen anseelse overho-

vedet.  

På denne baggrund var det over-

raskende, at alle i menigheden 

havde overskud til at være til det 

yderste velklædte og til at optræ-

de umådeligt venligt over for mig 

fremmede, hvide mand.  

Og ikke mindre overraskede det 

mig, at den tre timer lange og me-

get smukke og bevægende guds-

tjeneste næsten udelukkende hand-

lede om at sige tak. Selvom det 

selvfølgelig ikke var uden sam-

menhæng med, at det netop var 

Thanksgiving Day, da jeg besøgte 

kirken: En kvinde stiller sig op og 

fortæller, at hun kun havde arbej-

de 1 dag om ugen og på et tids-

punkt var så fattig, at hun ikke 

engang kunne lægge lidt i kirke-

bøssen, hvad hun havde det me-

get dårligt med. Men hun bad til 

Gud og blev hjulpet.  

En anden kvinde rejser sig og tak-

ker ham, der pudser, polerer og 

renholder kirken ”You are doing a 

labour of love”. Hele tre gange 

samles penge ind, der bedes om 

mad og tøj til de hjemløse…” 

Børnene i kirken synger om, at 

alle børn er dyrebare, både hvide 

og sorte. Og så er det tid til at 

modtage præsten, der grundlagde 

kirken, nu en gammel mand. Han 

siger bl.a.: ”Vågnede du i morges 

og opdagede, at du var i live? Sag-

de du tak? Hver dag burde være 

Thanksgiving Day, for Gud udret-

ter altid store ting, og man må 

aldrig blive så optaget af gaverne, 

at man glemmer at sige tak for 

dem. Tak Ham nu!” 

Og Thomsen skriver: ”Hvor var det 

dog mærkeligt, efter mødet med 

disse sorte amerikaneres taknem-

melighedsteologi, tilbage i hoved-

rige Danmark at opleve, hvordan 

folk tilsyneladende bliver mere og 

mere utilfredse, desto bedre de 

får det. Læserbreve og kommen-

tarer forfattes mest af skribenter, 

der jamrer og skummer over selv 

de mest uanseelige sager, udtalel- 



9 

ser fra institutioner og organisatio-

ner består af en endeløs række 

enslydende advarsler mod vel-

færdsstatens snarlige død, med-

mindre netop deres område øjeblik-

keligt tilføres flere midler. I super-

markedet er det helt legitimt at 

brøle af hidsighed, når man tungt 

belæsset med madvarer og på 

kanten af et nervesammenbrud 

over sin lod her i tilværelsen er hav-

net i en lang og langsom kassekø.  

 

Var det ikke oprindeligt tanken, at 

velfærdssamfundet skulle frigøre 

al den åndelige energi, der tidlige-

re var bundet i det tunge slid med 

at sikre maden, boligen og klæ-

derne? Men hvor ånden skulle 

udfolde sig, har en edderspændt 

og klynkende åndspygmæ i stedet 

fået frit slag. 

 

Jeg går altså i kirke fordi jeg på én 

gang må forny og udtrykke min 

taknemmelighed, for selvom det 

efter Kristus er blevet absurd at 

bringe sonofre, giver det fra og 

med Ham mere end nogensinde 

mening at ofre en time om uge på 

at sige tak.” 

 
Uddrag af  Sørens Ulrik Thomsens 

”Tro mod ritualet” 

En dyrefabel 

Et gedekid gik og græssede under 

de gamle egetræer. Men græsset 

var blevet så kort, at der næsten 

ikke var mere at bide af. Så fik 

den øje på flagspætten, der sad 

oppe i træet og hakkede den ene 

larve federe end den anden frem 

af barken.  

 

"Hvordan gør du?" spurgte gede-

kiddet. "Jeg hakker bare frem og 

tilbage med hovedet, alt hvad jeg 

kan", svarede spætten. Det må jeg 

også prøve, tænkte gedekiddet, 

stillede sig med forbenene op ad 

et træ, så højt det kunne nå, trak 

hovedet tilbage og knaldede det af 

al kraft mod træet: "Av!" skreg ge-

dekiddet, "av, det gør ondt!"  - "Det 

er ikke nok at bruge ydersiden af 

hovedet", grinede spætten ned til 

kiddet, der ømmende sig. "Man 

må også bruge indersiden."        

 
Eske K. Mathiessen 

Også vi mennesker må bruge in-

dersiden af hovedet, - ikke tro, vi 

kan tage, hvad vi vil af naturens 

goder, uden det får konsekvenser 

for os og alt andet liv på jorden. 

Vi må tage vare på mennesker, 

dyr, planter, luft, vand... Og sige 

Gud tak for det hele, - tak fordi, vi 

er til, tak for den herlige natur, for 

al den vrimmel af liv, for høst og 

vår og sommer og vinter, - og tak 

fordi, vi skal evigt hos ham.   
Janne 



10 

Guitarkoncert 
Søndag den 11. september kl. 15 

får vi besøg af guitaristen Thomas 

Bo Borchersen, På programmet er 

både egne kompositioner og gui-

tarværker fra den klassiske gui-

tars romantiske periode 1810-1850. 

Først spilles et uddrag af egen-

kompositionen ”Urban Suite”, der 

i en række stemningsbilleder be-

skriver det moderne storbyliv.  

 

“I Love The City” beskriver således 

forelskelsen i bylivet. “All Good 

Things” er en hyldest til fællesska-

bet og “Wide Open Spaces” og 

“Sitting On Benches In Parks” er 

musikalske scener fra de livsvigti-

ge oaser, byparkerne. 

 

Derefter er der en klassisk-roman-

tisk afdeling, med værker af kom-

ponisterne Johann Kaspar Mertz 

(Ungarn) og Ivan Eugen Padovec 

(Kroatien). De boede begge i Wien 

omkring 1840 hvor de arbejde 

som komponister og musikere og 

hvorfra de turnerede ud i Europa.  

 

Der er gratis adgang til koncerten 

Arrangementer i valgmenigheden 

Praktiske oplysninger 

Kirkebil 

Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf. 

2461 2604, senest kl. 16 dagen før…  

 

Ansatte og bestyrelse 
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Korkoncert 
Søndag den 16. oktober kl. 16 : 

Egebjergkoret og Holbæk Studie-

kor er gået sammen og opfører 

Fauré’s Requiem. Udover korene 

optræder flg. sangere og musikere:  

Sopran: Annemette Pødenphandt 

Baryton: Willam Jønck Pedersen 

Piano: Camilla Donovan 

Cello: Ingeborg Nordgaard Roland 

Violin & Bratsch: Daniel Petersen-

Pèrez. - Alt under ledelse af: 

Dirigent Anna Karina Berg. 
 

Billetpris: 100 kr. 

Billetter bestilles og betales samti-

dig. Skriv det ønskede antal samt 

navn på gmk1@live.dk og indbetal 

derefter på MobilePay: 23306247. 

Billetterne ligger så klar med navn 

på ved indgangen til kirken. Der 

kan også købes billetter ved ind-

gangen.  

 

Koncerten er en del af Odsherred 

Provsti´s Kirkemusikfestival. 

 

Svampetur 
Onsdag den 19. oktober kl. 11.30, 

midt i efterårsferien, har vi booket 

billetter til en svampetur i Sonne-

rup Skov. Under kyndig vejledning 

samler vi spiselige svampe, Efter 

nogle timer ude i det gyldne efter-

år, slutter vi dagen af med at spise 

svampesuppe i ”Det vilde Køkken” 

i Klint. Og så kan vi jo dele opskrif-

ter på smagfulde retter, lavet af 

vores egne indsamlede svampe...  

Valgmenigheden giver tilskud til 

turen, så pris for deltagelse er 100 

kr. For børn er der gratis adgang. 

Så vi håber, nogle af jer børnefa-

milier også har lyst til at være 

med. Ring eller mail til Janne for 

tilmelding senest den 2. oktober.  
 

En vrimmel af dyr, i ord og toner 
Søndag den 30. oktober kl. 16: 

Som en del af kirkemusikfestivalen 

præsenterer organist, kirkesanger 

og præst i ord, toner og billeder en 

mosaik af nogle af de dyr, som hø-

rer naturligt til hos os: Fugle, fisk, 

sommerfugle, mariehøns, egern, 

mus, bier, ræve… Både kendte og 

knapt så kendte sange, salmer og 

melodier vil indgå, vekslende med 

digte, fortællinger og billeder.  

 

Adventsgløgg og æbleskiver 
Søndag den 27. november invite-

rer vi igen på gløgg og æbleskiver i 

præsteboligen - efter gudstjene-

sten kl. 19. 

  

Vallekildejul, 3. og 4. december 
Traditionen tro er der denne week-

end åbent hus hos kunstnere og 

kirker. I valgmenigheden byder vi 

bl.a. på koncert med Tobias Trier 

om lørdagen og måske børne-

julejazz om søndagen. Der vil også 

være julestue i Den gamle Frisko-

le, Her vil man kunne lave grønne 

kranse, flette julehjerter mm. Læs 

mere på www.vallekildejul.dk - i 

løbet af efteråret.. 



 

 

 

Bladene falder,  

hvirvles langt omkring, 

som visnede i himlens  

fjerne haver; 

de falder, vægrende,  

med store sving. 

Om natten falder jorden  

tung og stum, 

fra stjernerne  

til ensomhedens rum. 

Vi falder alle.  

Denne hånd vil falde. 

Se på de andre, se:  

det er i alle. 

 

Dog er der én,  

og altings falden ender 

uendeligt forsigtigt 

i Hans hænder. 
 

 

Rainer Maria Rilke 
 

B 

Afs:  

Jytte Gynther 

Kirkestien 4 

4534 Hørve  

                       Efterår 


