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Ja, så vandrer vi igen imellem vårligt  

grønne planter. Nu er himlene så  

himmelblå og vidderne så vide.  

Nu vil livet folde ud sin ubetvingelige ynde. 

 

Men de mægtige omkring os brygger ondt 

på alle kanter. De bereder os til Ragnarok.  

Det synes dem på tide at la kloden  

explodere og forgifte livets brønde. 

 

Og man føler som Diogenes, der sir til  

Alexander: Herre, alt hvad du kan gøre  

for mig er at gå til side og la solen atter  

kaste sine stråler på min tønde. 

Frygten og foråret 

Piet Hein 
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Skattestyrelsen kontrollerer i øjeblikket flere religiøse sam-

fund, herunder nogle af de frie grundtvigske menigheder.  

Og vi kan konstatere, at Skattestyrelsen har indført ny prak-

sis vedr. administration af reglerne for indbetaling af med-

lemsbidrag. Som følge deraf, er der risiko for, at vores med-

lemmer vil miste deres skattefradrag, medmindre vi ved 

siden af medlemsbidraget opkræver et (ikke-fradrags-

berettiget) medlemskontingent på f.eks. 100 kr. Som I kan 

se af dagsordenen til vores årsmøde under pkt. 5 lægges 

der derfor op til, at vi både skal fastsætte kontingent og 

medlemsbidrag.  

Nyt fra SKAT 

For mange år siden, da morfar var 

dreng, så verden heller ikke for 

godt ud. Også den gang truede 

mægtige mænd med at ødelægge 

livet for menneskene, og Piet 

Hein, som foruden sine gruk også 

skrev andre digte, så sig om efter 

håb og mulighed for at påvirke 

dem, der ville spolere den glæde 

der fylder os ved forårets komme. 

 

Hans blik faldt på Diogenes, som 

et par hundrede år før Kristus le-

vede som filosof i Grækenland. 

Han gik rundt og provokerede folk 

ved at leve asketisk og  forsømte 

ikke nogen lejlighed til at håne 

sine landsmænd. 

 

Han boede i en vintønde, og en 

dag kom Aleksander den store til 

ham. I nogle versioner hedder det 

sig, at feltherren ville hyldes, i an-

dre at han ville tilbyde ham gaver, 

men under alle omstændigheder 

endte besøget med, at Diogenes 

bad ham om at flytte sig, så han 

ikke skyggede for solen. 

 

Den respektløshed inspirerer altså 

Piet Hein til et lille oprør mod 

dem, der ikke forstår, at de ved 

deres  måde at leve på er til for-

træd for andre.  

 

Digtet er stadig aktuelt… 

       

Kirsten Schou 

Tanker om forsidens digt 
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Valgmenighedens Årsmøde 2023 

                  Torsdag, 23. marts kl. 18.30 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 kontingent og medlemsbidrag  

  

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant 

 På valg til bestyrelse er Lasse Søborg, Niels Rasmussen,  

 Anne-Birthe Køppen.  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 Lars Sjelborg. Øvrige, nuværende medlemmer:  

 Jens Lundgaard, Kirsten Andersen, Gitte Sonne, Lasse Søborg 

  

  9. Udpegning af medlemmer til flg. udvalg: 

 Mødeudvalg 

 Julehilsenudvalg 

 Redaktionsudvalg (kirkeblad) 

 Webudvalg 

 

10. Behandling af indkomne forslag 

 

11. Eventuelt 
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Tirsdagstræf - forår 

   7. marts   Syng med Lisser Lundgaard Bak og Kirsten Schou.   

14. marts    Alsace - vinrutens seværdigheder  v/ Jens Rubæk. 

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

28. marts  På hesteryg  i Island - Marianne Knudsen fortæller. 

Valg- og frimenighedernes årsmøde 

  Lørdag-søndag, 20-21. maj - Norddjurs Valgmenighed                      
 

 LØRDAG 

Ankomst, registrering - og en sandwich 

Generalforsamling  på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole 

Efterfølgende workshops. 

Kaffe og kage 

Foredrag ved salmedigter Iben Krogsdal  

Festmiddag og derefter underholdning v/ lokal teatergruppe 

SØNDAG 

Morgenmad på efterskolen 

Gudstjeneste i Vejlby Kirke 

Historiker Søren Østergård Madsen fortæller om kirken 

Frokost på Allingåbro Hotel 

 
Pris pr. deltager: 650 kr. Tilmelding senest 21. april til Janne. 

 

Mulighed for overnatning på efterskolen i dobbeltværelse (200 kr.) 

efter først-til-mølle-princip. Andre overnatningsmuligheder:  

B&B eller hotel, hvor man selv står for booking og betaling.  

11-12 

12:30 

14:30 

15:15 

16:00 

18:30 

 

08-9.30 

10:00 

11:00 

12:00 
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Som I kan læse i programmet for 

valg– og frimenighedernes årsmø-

de i Norddjurs Valgmenighed, skal 

salmedigter Iben Krogsdal holde 

foredrag. Hun har kaldt sit fore-

drag ”De mislykkede Guder”, og 

det handler om, hvorfor det er så 

svært at være menneske i dag, 

samtidig med at vi bliver ældre, 

lever rigere og mere privilegeret 

end nogensinde før.  

 

Trods det lider stadig flere af os af 

uro, ensomhed og angst. Iben 

Krogsdal vil med afsæt i sine sal-

mer give en modfortælling til tidens 

helt store lidelser: Ensomheden, 

selvforgudelsen og hyperansvaret. 

Vi tror, vi er vores egne Guder. 

Hvad sker der, når for mange af 

os lever som en slags mislykkede 

Guder? Hvor stort er et menneske 

egentligt? Og hvad skal der til, for 

at en mislykket Gud kan blive et 

ganske almindeligt vellykket men-

neske?  

 

Undervejs i foredraget skal vi syn-

ge om livet som en rejse gennem 

magt og afmagt, glæde og sorg.  

Mere om årsmødet i maj 

Jeg holder ferie i to omgange: Fra mandag den 29. maj - mandag  

den 5. juni, og igen fra mandag den 19. juni - mandag den 10. juli.  

Anna Monrad vikarierer i perioden.       

          

 - Janne 

Præstens ferie 

Konfirmation 

Følgende bliver konfirmeret Palmesøndag, den 2 april: 

Frida Stevns Sørensen, Snertinge 

Mathilde Wollesen Jespersen, Svinninge 

Viktor Bach Larsen, Fårevejle 

Oskar Kristensen, Føllenslev  

Sara Sofie Sørensen bliver konfirmeret senere i Ryslinge. 

Alle ønskes stort tillykke på dagen og i fremtiden !  
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Kalenderen - oversigt 

Søndag, 12. marts: Smag på Bibelen 

Søndag, 19. marts:  Kirkebyt -  Vallekilde Kirke 

Torsdag, 23. marts: Valgmenighedens årsmøde 

Fredag, 21. april: Rundvisning på 2ØL i Svinninge 

Søndag, 30. april: Forårskoncert 

Lørdag, 20-21. maj: Årsmøde i Norddjurs Valgmenighed 

Onsdag, 7. juni: Fælles gudstjeneste 

Søndag, 11. juni: Intro for nye konfirmander 

Praktiske oplysninger 

Kirkebil 

Ring til formanden, Berit Hansen, på tlf. 

2461 2604, senest kl. 16 dagen før… 

Det gælder også, hvis du vil have køre-

lejlighed til årsmødet den 24. marts. 

 

Kontakter  
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Gudstjenester   

  5. marts kl. 10    

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

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

26. marts kl. 10   

  2. april kl. 10  Palmesøndag / konfirmation 

  6. april kl. 19  Skærtorsdag 

  7. april kl. 10  Langfredag  

  9. april kl. 10  Påskedag 

16. april kl. 10 

23. april kl. 10  

30. april INGEN (Forårskoncert kl. 15) 

  7. maj kl. 10   

14. maj kl. 10  

18. maj kl. 10  Kr. Himmelfart 

21. maj INGEN (Årsmøde i Norddjurs Valgmenighed)  

28. maj kl. 10  Pinsedag 

  4. juni INGEN  

11. juni kl. 10  Intro for nye konfirmander 

18. juni kl. 10  

Endnu et digt af Piet Hein 

 

Der brænder et lys i min stue. 

Det holder jeg hånden mod. 

Hvor stråler dets varme venlig. 

Hvor føles den tryg og god. 

 

 

Hvad blev der af varmen i verden? 

Hvornår skal dens magt fornys? 

Vi går på en jord, hvor man 

trænger til varmen fra et lys. 



8 

Kært barn har mange navne: Sne-

klokke, blideslilje, gækurt, gæknel-

like, gæklilje, sommergæk, kyndel-

misseblomst eller dorthealilje. Ved 

at blomstre i februar drev den 

gæk med både sommer og vinter.  

 

H.C. Andersen forsøgte at fasthol-

de navnet sommernar - skrev end-

da en lille historie om den. Og klip-

pede de fineste gækkebreve. 

 

Helt tilbage fra 1700-tallet har 

man optegnelser der viser, at man 

brugte blomsten til at ”gække”. 

Kunne man narre en person til at 

røre ens blomst, blev vedkom-

mende ens GÆK for et år. Mon 

ikke der har været personer af 

forskellig køn involveret her. Den-

ne skik har noget tilfælles med 

Valentine Day i England, senere 

USA og derfra retur. 

 

Men i Danmark opstod en traditi-

on unik for os: Blomsten blev afle-

veret med et rim, måske med en 

opfordring til at holde en fest eller 

ligefrem som her: 

 

Jeg sender dig en gave / tre blom-

ster ud af min have. / Den første 

betyder en kæreste så god / den 

anden betyder du skal blive ham 

tro / den tredje betyder en guld-

ring så skøn / som du på din bryl-

lupsdag bærer i løn.   

I 1800-tallet blomstrede Gække-

brevsskriveriet. Der blev udgivet 

kommercielle gækkebreve, men det 

mest spændende var de private 

gækkerier, der havde egne regler: 

Som i de gamle pantelege måtte / 

må man betale en bod, hvis man 

ikke gætter. Reglerne er fair, for 

de går begge veje.  

 

Du skal gætte inden palmesøn-

dag. Gætter du rigtigt, får du et 

æg, gætter du forkert, må du afle-

vere. Nogle steder har du tre gæt, 

andre steder må du aflevere lige 

så mange æg, som du har brugt 

gæt. Hvor har jeg købt mange på-

skeæg, da det var mig, der sendte 

gækkebreve til børnebørnene. 

 

Tilsvarende, da de begyndte at 

sende brevene til mig, og jeg fandt 

mig ude af stand til at gætte. 0g 

når jeg ser på de smukt udskår-

ne / klippede breve, der hænger 

på min væg, takker jeg min ska-

ber for, at det er dem, de sendte, 

og ikke SMS´er. Her er endnu en 

gammel gæk: 

 

Bag busken jeg fandt en gæk så 

sød / Jeg troede, den var af kul-

den død / Nu sender jeg den til 

dig min ven / Tæl prikkerne små 

og gæt fra hvem?  

 

Benned Hansen 

Vintergæk er brudt af mulden... 
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Ved bordet 

Intet maleri med bordet som mo-

tiv er så kendt og så ikonisk som 

Leonardo da Vincis nadverbillede, 

hvor Jesus og hans venner spiser 

sammen for sidste gang. Et skæb-

nesvangert måltid, hvor maleren 

er lykkedes med at lade rummet 

med betydning. - Som beskuer 

forstår man instinktivt, at billedet 

”er taget” lige efter at Jesus har 

fortalt, at én af vennerne vil forrå-

de ham, og man ser, hvordan uro-

en breder sig omkring bordet: Det 

er vel ikke mig, Herre, der vil forrå-

de dig? - spørger vennerne én ef-

ter én.  

 

På andre malerier med samme 

motiv, kan man se, hvordan én af 

disciplene har vendt sig halvt om, 

i færd med at forlade bordet, - det 

er Judas på vej væk, ud i natten. 

Eller man ser et tableau, hvor der 

nu kun er elleve disciple, - en væl-

tet stol beskriver, at Judas allere-

de er gået. Ja, man kan fortælle 

en hel historie med et fravær, - og 

intet er så nærværende, som det 

menneske, hvis stol står tom...  

 

I modsætning til Judas vendte Je-

sus tilbage til bordet efter den 

skæbnesvangre aften, - få dage 

efter sin død og opstandelse spi-

ser han igen med sine venner, 

som han har gjort følgeskab på vej 

til Emmaus.  

Og i Johannesevangeliet fortælles 

det, at den opstandne Jesus byder 

sine venner på grillet fisk og brød 

ved bredden af Tiberias Sø… Det 

er ved den lejlighed Jesus spørger 

Simon Peter, om han elsker ham, 

- og hvor han siger til Peter: ”Vær 

hyrde mine får”.  Betydningsfulde 

ord i forbindelse med et måltid… 

 

Betydningsfulde ord er det også, 

vi samles om ved nadverbordet, - 

et bord, der når vi ikke er der, 

godt kunne ligne en slags ”Nature 

Morte” opstilling, altså et stille-

ben, med bøger, lys, kander, blom-

ster… men altså uden mennesker, 

uden liv. - Et bord, en opstilling, 

som til gengæld får liv og fylde, 

når vi hører / gentager Jesu ord 

over brød og vin, som de lød ved 

det sidste påskemåltid - og vi ef-

terfølgende tager plads om bordet 

og får Ordet lagt i munden.  

 

Her ved det fælles bord er det, at 

Guds søn, som deler vores død, 

deler ud af sit liv, så vi kan få øje 

på hinanden, - fælles om det sam-

me ord, der giver os sans for, at 

livet er så meget mere, end det, vi 

lige nu kan erfare: Det ender ikke 

med død og mørke; men med lys 

og opstandelse. Her ved nadver-

bordet får vi en forsmag på livet i 

Guds rige.  

Janne 
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Smag på Bibelen 

Søndag den 12. marts kl. 15 
I flere af Bibelens tekster indgår 

frugter, brød, kød, fisk, salat, sup-

per, desserter... Fra Adams æbler, 

Jacobs linser og Højsangen til fe-

dekalv og den sidste nadver, hvor 

lam, bitre urter og usyret brød er 

på menuen. Og den opstandne 

Jesus deler brød og grillede fisk 

ud til disciplene ved Tiberias Sø... 

Denne søndag skal vi høre om 

madens og måltidets betydning i 

de bibelske fortællinger, - og om 

nogle af ritualerne omkring ma-

den. Med smagsprøver.  

 

Nedenstående kageopskrift er fra 

bogen ”Smag på Bibelen” (Det 

Danske Bibelselskab 2013). - Så 

kan du selv prøve af... 

Honningkage med mandler 

De havde senge, skåle og lerkar med sig;  

desuden hvede, byg, mel, ristet korn,  

bønner, linser, honning, tykmælk, småkvæg  

og komælksost som proviant til David og  

hans mænd. 

2. Samuelsbog  17, 28-29 

 

Dej: 2 dl. smør, 1 dl. mælk, ½ dl. honning, 2 dl. semuljemel 

(durumhvede), 1 dl. finthakkede mandler, 2 spsk. yoghurt naturel,  

½ dl. smuttede mandler, skåret i halve. 

 

Sirup: 2/3 dl. honning, 1/3 dl. vand, ½ tsk. stødt kanel. 

 

Kom ingredienserne til siruppen i en gryde og kog den i ca. 5 min.  

Gem den til senere. 

 

Opvarm smør, mælk og honning til kogepunktet, og fjern det fra blusset. 

Tilsæt semuljemel, de finthakkede mandler og yoghurt, og bland det 

godt. Tilsæt de smuttede mandler. 

 

Hæld dejen i en smurt bageform, og bag kagen ved 180 grader i 30-40 

min., indtil den er gylden. Tag kagen ud af ovnen, og hæld straks sirup-

pen over. Skær kagen i firkanter og servér dem varme eller kolde. 
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Onsdag den 7. juni kl. 17 
Som erstatning for den fælles 2. 

pinsedagsgudstjeneste for sogne-

ne i den sydlige del af kommunen, 

indbyder vi nu til en anderledes 

gudstjeneste ved gadekæret i Hør-

ve. Temaet vil være ”Vækst og 

frugter”, og udover at høre gode 

ord om Guds skaberværk, skal vi 

både synge, danse, lave et billede 

og et ønsketræ, plante et træ…  

 

Der vil således være noget for bå-

de børn og voksne, og ca. kl. 18 

åbner pølsevognen, og man kan 

også købe en mættende salat.  

 

Alle er velkommen. 

Fælles gudstjeneste 

Fredag den 21. april kl. 17 
Er der rundvisning på bryggeriet 

"To Øl City", der har til huse i den 

gamle Beauvais fabrik i Svinninge. 

At omtale deres øl som lokale pro-

dukter, er nu nok noget af en til-

snigelse, både fordi initiativet til at 

omdanne fabrikshallerne til øl fa-

brikation udgår fra København, og 

fordi bryggeriet er inspireret af, 

hvad der sker internationalt.  

 

Men i stedet for hele tiden at kig-

ge til udlandet, har To Øl valgt at 

hive udlandet til Danmark - og har 

ansat en amerikansk brygmester. 

Under sig har hun et stort hold af 

bryggere fra hele verden, og stør-

stedelen af ølproduktionen går da 

også til eksport til hele verden. 

Der er efterspørgsel på produkter-

ne fra To Øl City.  

 

Vil du med på rundvisningen, hvor 

du også vil få mulighed for smags-

prøver, så ring eller mail til Janne 

senest den 14. april. Valgmenighe-

den giver tilskud til rundvisningen.  

Smag på den lokale øl 

Forårskoncert i Beatles´ tegn 

Søndag den 30. april kl. 15 
Programmet for forårskoncerten i 

vores kirke bliver en skøn buket af 

melodier fra The Beatles´ sang-

skat, - og vi skal også synge et par 

stykker af dem sammen.  

Medvirkende til koncerten er vo-

res organist Jens Peter Jensen, 

som til dagen har udskiftet orglet 

med harmonika. Hans Erik Olsen 

er med på klarinet og Lisbeth Ol-

sen på fløjte.   



 

 

Afs:  

Vallekilde Valgmenighed 

Vallekildevej 127a, st. 

4534 Hørve  

B 

                       Forår 

 

Berusende forår, 

solmættede blomsterbed, 

ringlende vintergækker  

med dugvåde blade og iskrystaller 

om kap med erantis og krokus. 

Fornærmede oversete tulipaner 

og prangende peberbuske, 

aurikler og blå anemoner. 

Det syder og gærer, 

naturens kappestrid er startet 

efter en vinterlang søvn. 

Træernes knopper svulmer af nysgerrighed. 

Egernet spiser optimistisk 

sine allersidste nødder. 

Musvitten gider dårligt hakke 

i det sidste stykke harske spæk, 

den er forårstræt. 

Regnormene stikker benovede hovederne op, 

græsplænen bliver grøn af misundelse. 

Poul Zebitz (fra digtsamlingen ”Rakler”) 


