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Julebud under storm og torden 

melder og giver fred på jorden, 

fred til at stride vor strid med mod, 

fred til at vente på enden god, 

højt under medbør og dybt i sorgen, 

fred for både i går og i morgen.  

Julebudet til dem, der græde, 

det er vældet til evig glæde. 

Glæd dig da kun, du menneskesjæl, 

stinger end ormen endnu din hæl. 

Favn kun trøstig, hvad Gud har givet, 

løft dit hoved, og tak for livet. 

  Julebudet 

J. Chr. Hostrup
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31. jan.  At leve med muskelsvind - vægtoperatør på Noveren  

  Lars Petersen fortæller om sit liv. 

 

 7. feb.  Bibliotekarer giver inspiration til vinterlæsning i  

  Medborgerhuset kl. 13.30. 

 

21. feb.  Om at huske og om hukommelsens mange muligheder  

  v/ højskolelærer Mathias Obdrup. 

 

28. feb.  Landsbyen Bjergesøs mangeårige historie fra 1300-tallet  

  v/ Tina Schultz. 

 

  7. marts  Sangeftermiddag med Lisser Lundgaard Bak og  

  Kirsten Schou. 

 

14. marts   Alsace, Vinruten / Seværdigheder og rejseoplevelser  

  v/ Jens Rubæk 

 

21. marts  Ulden fra fåret – hvordan bruger vi den? v/ Karen Olsen.  

28. marts På hesteryg i Island - Marianne Knudsen fortæller  

  og viser billeder. 

 

Tirsdagstræf - program 

Tid til skatteoplysninger - igen 

Kære medlemmer - HUSK at give vores kasserer besked om din 

skattepligtige indkomst for 2021, så vi kan beregne næste års 

medlemsbidrag. Hvis vi ikke får dine skatteoplysninger enten di-

gitalt eller i kopi, vil vi være nødt til at lægge 5% til sidst oplyste 

årsindkomst. Vores formand Berit viser gerne, hvor let det er at 

give digitalt samtykke, - bare ring til hende. Et digitalt samtykke 

gælder i 5 år, inden det skal fornyes.          Bestyrelsen 

Alle er velkommen til Tirsdagstræf fra kl. 14-16  

- og der er altid kaffe med hjemmebag 
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Ord 

"I begyndelsen var Ordet, og Ordet 

var hos Gud, og Ordet var Gud" - 

sådan begynder Johannesevange-

liet. Lidt længere henne hedder 

det: "Og Ordet blev kød og tog bo-

lig iblandt os." - Johannes kan lide 

at lege med ordene, og vi har ta-

get ved lære, siger gerne, at Jesus 

Kristus er Guds ord til os. 

 

Vi kan også lide at lege med orde-

ne, - ikke bare med bogstaverne 

så som at gætte krydsogtværs, 

spille wordfeud og scrabble, men 

også at sætte ord sammen på nye 

måder, digte med dem, sætte no-

get i gang med dem. Eller finde på 

helt nye ord, der måske bliver kå-

ret som årets ord. Og er der ord 

eller vendinger, vi studser over, så 

kan vi få hjælp i radioprogrammet 

"Klog på Sprog", afløseren for 

"Sproghjørnet". 

 

Og før det var der andre program-

mer som f.eks. "Fup eller Fakta" 

og "Lykkehjulet", som appellerede 

til vores lyst til at lege med spro-

get. Allerbedste udsendelser om 

ord er efter min mening børne-tv-

programmerne ”Skæg med ord” 

og ”Skæg med bogstaver”, hvor 

nysgerrighed og lydhørhed bindes 

sammen med kærlighed til ord og 

bogstaver. På en humoristisk, in-

kluderende måde, hvor indlæring 

bliver til leg:  

 

Et bogstav er blevet væk, - kan et 

barn hjælpe med at finde det? De 

kalder, de leder, de finder, og om-

favner bogstavet. Eller Hr. Skæg 

vil købe et skilt med ordet ”dam” i 

Vimmers skiltebutik. Det findes 

ikke, men hvad med ”Nordame-

rika”? Hvis man cutter nogle bog-

staver af i begge ender, så kan 

der godt stå ”dam”. Og så kom-

mer ordkløveren i brug…  

 

Ørehængende sange hører også 

med: Kom min ven vi skal lege 

med ord her er et bogstav og her 

står der mor, det kan vi læse, mi-

raklet er sket, her er et helt alfa-

bet, - her er der plads til både sto-

re og små og man må selv be-

stemme hvad der skal stå… Vi 

tænker tanker, taler og tror midt i 

en verden af ord… Vi læser bøger, 

skriver breve og bor midt i en ver-

den af ord! 

 

Ja, det er gennem ord vi får fortalt 

hinanden ikke bare, hvad vi har 

fået til middag, men hvad vi hu-

sker, tænker, drømmer og længes 

efter, Også gennem fortællinger, 

der lukker op for en helt anden 

verden. Måske en på én gang san-

selig og oversanselig verden, hvor 

alt kan ske, som vi hører om i 

evangeliet, - i ordet om Gud, der 

blev menneske og som stadig mø-

der os med sit ord.                 Janne 



 

 

4 

Efter to års Corona nedlukning kan vi igen holde den vante jule-

gudstjeneste kl. 15.30 (også uden tilmelding). Det glæder vi os til. 

Sidste års forsøg med også at have en midnatsgudstjeneste faldt i 

god jord. Det blev en anderledes stille og stemningsfyldt gudstjene-

ste, så det prøver vi igen i år. Der bliver altså to gudstjenester jule-

aften, kl. 15.30 og kl. 23.30.    

Juleaftensgudstjenester 

Årets tema handler om vores sanser: Synssans, høresans, 

lugtesans, smagssans, følesans, balancesans, bevægelses-

sans. Hvis vi dertil lægger en ”sjette sans”, - når vi op på hele 

otte sanser, Og som I kan se i kalenderoversigten i bladet her 

(midtersiderne, der kan bruges til at hænge op), - så vil vi i 

løbet af året samles om alle sanserne.  

 

Vi begynder med en intro til emnet og har yderligere to arran-

gementer på programmet i januar: Til det første tirsdagstræf 

fortæller vægtoperatør på Noveren Lars Petersen om at leve 

med muskelsvind. Søndagen forinden handler det om at lære 

et nyt sprog. I februar skal vi danse. Og også se en film. I 

marts og april skal vi smage på øl og på bibel. Og høre en for-

sker fortælle om sansning. I august holder vi sommerfest, 

hvor alle sanser kommer i spil - med mad, musik, lege, gætte-

konkurrencer mm.  

 

Til september er der tur til Eksperimentariet, og i oktober 

handler det om syn. I november laver vi duftende julegaver og  

slutter temaet af med højtlæsning, mens mørket falder på. 

 

Der skulle således være noget for enhver smag...  

Tema: Sanser 
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Gudstjenester   

  4. dec. INGEN (Vallekildejul) 

11. dec. kl. 10   

18. dec. kl. 10  De ni læsninger 

 24. dec. Juleaften     kl.15.30 og kl. 23.30  

 25. dec. kl. 10  Juledag  

   1. jan. kl. 15  Nytårsdag 

   8. jan. INGEN  

 15. jan. kl. 10  Efterflg. intro til årets tema: ”Sanser”  

 22. jan. kl. 10    

 29. jan. kl. 10  Efterflg. workshop om ”tegnesprog”   

   5. feb. kl. 16  Dyreliv i toner, ord og billeder 

 12. feb. INGEN (”Sansebio” - filmforevisning kl. 14)  

 19. feb. kl. 10   

 26. feb. INGEN (Dans med Lisser kl. 13-15)   

   5. marts kl. 10    

 12. marts    kl. 14  Efterflg. indbydelse: Smag på Bibelen 

 19. marts INGEN (Kirkebyt i Vallekilde Sognekirke kl. 10.30) 

 26. marts kl. 10 

Torsdag den 23. marts kl. 19.30 holder vi årsmøde her i valgme-

nigheden. Og som vanligt vil dagsorden og regnskab blive sendt ud 

med næste kirkeblad,  

Årsmøde  
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Julekoncert  med Høvekoret 
Lørdag den 10. december kl. 14 

synger Høvekoret julen ind, under 

ledelse af Anna Karina Berg. Koret 

har hang til jazz'ede arrangemen-

ter, men bevæger sig hjemmevant 

i swing, blød rock, blues og den 

klassiske sangskat. Først og frem-

mest er koncerten denne dag 

spækket med de skønneste jule-

sange og med rig mulighed for at 

synge med. Daniel Abildgaard ak-

kompagnerer.  

 

Der er fri adgang til koncerten, og 

efterfølgende bydes på kaffe og 

søde fristelser i Den gamle Fri-

skole.  

 

Intro om sanser - årets tema 
Søndag den 15. januar kl.12 hol-

der Janne et oplæg om vores san-

ser, som vi bruger for at kunne 

komme rundt i verden - og for at 

forstå den. Eller vi bruger sanseor-

dene i overført betydning, f.eks. i 

udtryk som ”at have smag for” 

eller ”det er ikke lige min smag”, 

”det kan jeg godt se” eller ”vi 

ses”, ”kan du ikke lide lugten i 

bageriet…” Suppe fra kl. 11.15. 

 
Tegnesprog - lær et nyt sprog 
Søndag den 29. januar kl.12 for-

tæller uddannelsesvejleder Sofie 

Bay Raith om at forenkle idéer og 

indhold - selv det mest indviklede 

stof - til et ”billedsprog”, alle for-

står, Vi skal også selv prøve kun-

sten at lære sådan ”et nyt sprog”, 

- at oversætte ord til tegn og bille-

der. Frokost fra kl.11.15. 

 
At leve med muskelsvind 

Tirsdag den 31. januar kl.14 for-

tæller vægtoperatør på Noveren  

Lars Petersen om sit liv med mu-

skelsvind. Øvrige tirsdagstræf se 

side 2… 

 

Dyreliv for stemme, syn og øre 
Søndag den 5. februar kl.16 præ-

senterer organist, kirkesanger og 

præst en række af de dyr, som 

lever i den danske natur. Det bli-

ver en ”sanselig” time i toner, ord 

og billeder, hvor vi også skal syn-

ge sammen.  

 

Filmeftermiddag 
Søndag den 12. februar kl.14 vi-

ser vi en god film, - hvilken afslø-

res senere. Kaffe mv. undervejs.  

 

Dans med Lisser 
Søndag den 26. februar kl.13-15 

byder vores kirkesanger op til 

dans - i øvelseshuset på Vallekilde 

Højskole. Lisser har gennem man-

ge år undervist i seniordans og 

har flere hold, Så kom og dans 

med - det er en dejlig måde at bru-

ge sin bevægelsessans og sin ba-

lancesans på.  

Kommende arrangementer 
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Praktiske oplysninger 

I 2023 bliver der mulighed for at gå med på 11 pilgrimsvandringer 

mellem Odsherreds kirker. Alle vandringer udgår fra en af Odsher-

reds kirker den 3. lørdag i måneden kl.10. Hver vandring begynder 

og ender med en andagt - og et let måltid i modtagelseskirken. En 

forudsætning for at deltage er, at man kan gå 4 km. i timen - og 

søger pilgrimsvandring som ”rum for fordybelse”. Årets første van-

dring går fra Odden Kirke til Lumsås. Årets sidste bliver fra Hørve 

Kirke til Vallekilde Kirke og slutter i Korskirken. Se oversigt over 

ruterne i folderen ”På Herrens Mark’”, der kan hentes i kirken.  

 

Flere har spurgt, hvordan man kommer tilbage til sin bil, hvis man 

nu har stillet den ved kirken, man vandrer ud fra... Opfordringen er, 

at flere finder ud af at køre sammen og sørger for også at sætte en 

bil ved modtagerkirken. Så kan man køre tilbage og hente egen bil.  

Kirkebil 

Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf. 

2461 2604, senest kl. 16 dagen før…  

 

Ansatte og bestyrelse 

På Herrens mark 



 

 

Afs:  

Vallekilde Valgmenighed 

Vallekildevej 127a, st. 

4534 Hørve  

B 

Jeg synger for at blive glad 

og huske mine venner 

Jeg lærer sangen udenad 

og folder mine hænder 

 

Jeg synger om den hede sol 

og himlens blege blånen 

Jeg synger om den blå viol 

og uglen under månen 

 

Jeg synger om de store træer 

som værner mig mod farer 

om alle dyr som jeg har kær 

pindsvin og ko og hare 

 

Jeg synger om nyfødte børn 

og det de har til gode 

Jeg synger om at åbne døren 

ud til vor smukke klode 

            Nytårsmorgensang 

Vagn Lundbye 

Jeg synger om at blive glad  

og sprede gode glæder 

Jeg synger fra mit hjerteblad 

til alle dem som græder. 


