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1.Vallekilde Valgmenighed – status og visioner. Kirken og Den gamle Friskole
2016 har igen atter været dejligt år i vores valgmenighed. Vores medlemstal ligger stadig
pænt med det nuværende 400 medlemmer.
(Tal: 400 medlemmer, 3 udmeldte, 6 døde, 11 konfirmander, 10 døbte))
Vores udgangspunkt er en kirkelig forening, en menighed, der ønsker at skabe et samvær
omkring gudstjenester, kirkelige handlinger og socialt samvær. Det er en levende og aktiv
menighed, som hele tiden er åben for både fornyelse og tiltag og bevarelse af traditioner.
Visionerne for vores menighed er som altid at vi samles om vores kirkelige og vores
sociale fællesskab. Både præst og bestyrelse lytter til hvad der rører sig blandt vore
medlemmer og samler dette op i den løbende dialog om vores virke. Alle bliver hørt, og
alle er velkomne til at komme med input.
I år markeres det rigtig mange steder og på mange måder, at det 500 året for
Reformationen og Luthers virke, så der er meget at vælge imellem. I vores regi er der dels
en lille studiekreds om Luthers virke samt et møde d. 19/11 om maleren Lucas Cranach,
Luthers gode den og portrættør.
Vi forventer at der igen i år udarbejdes en sommerfolder om gudstjenester i kirkerne i
Odsherred.
Vi blev bedt om udtalelse i forbindelse med den kommunale lokalplan vedrørende om
Vallekilde skal forblive som landzone eller ændres til byzone. Vores høringssvar anbefaler
at vi forbliver landzone.
Vores bygninger
Kirken. Kirken vedligeholdes løbende som altid. Vi har fået sat nye pærer i lamperne og
nye lamper i våbenhuset. Vi har desuden fået renset orglet. Vedrørende fornyelse/ af
alterområdet har vi kontakt med Nicolai de Gier med henblik på at få fremstillet nogle
forslag til debat. Vi afventer svar på dette.
Præsteboligen: Der lægges nyt gulv i køkkenet.
Friskolen: Der er installeret ventilator i køkkenet. Væggene i mødelokalet er blevet malet.
I forbindelse med dette blev det besluttet, at vi fremover ikke vil bruge levende lys til vores
arrangementer, da sodpartiklerne dels er skadelige for de fremmødte, dels tilsoder
væggene . Vi har købt batterivokslys i stedet for. Der er indkøbt en ”nyt”, brugt klaver til
Friskolen.
Kirkegården: er stadig velholdt. Arbejdet med den nye naturkirkegård er afsluttet. Den er
nu anlagt, og vi glæder os til at se den fuld med blomster igen. Der er udarbejdet særlige
retningslinjer for benyttelse af denne gravsætningsform og disse kan fås hos præsten eller
graveren. Kirkegårdsudvalget har bevilget ekstra timer til lugearbejde i denne del af
kirkegården i en periode på 2 år indtil beplantningen bliver tæt.
Kirkegårdsudvalget har oprettet det, der kaldes ”Gavelegatgravplads”. Det formuleres som
følger: ”en person, der i minimum 25 år har været bestyrelsesmedlem, kirkeværge,
formand eller har haft andet ulønnet arbejde tildeles ved sin død et gavelegatgravsted med
løbetid min. 25 år”. Bestyrelsen har godkendt dette.
Kirkebil: ordningen med frivillige chauffører fungerer fint. Der er 8-9 der tilbyder kørsel på
skift, og vi har i øjeblikket 2-4 brugere, der anvender tilbuddet et par gange om måneden.
Tilbuddet er gratis.
2. Aktiviteter, arrangementer og gudstjenester, tirsdagstræf, konfirmation,
børnekirke, natkirke
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Menighedens udgangspunkt er som bekendt det lutherske og grundtvigske evangeliesyn,
og til bestyrelsens arbejde har vi vedtægter, love og paragraffer at arbejde ud fra. Når det
er sagt, så har vi også rigtig gode muligheder for egne initiativer og aktiviteter.
Vores kirkelige aktiviteter er gudstjenester i flere variationer til glæde for så mange som
muligt- søndagsgudstjenesterne, dem om aftenen, om eftermiddagen,
familiegudstjenester, med salmeinput o.s.v. Man kunne drøfte om man skal aflyse
gudstjenesterne i juli måned på linje med f.eks. Ubberup og Vartov. (Selvfølgelig vil der
stadig være kirkelige handlinger.) Nogle har talt om at man kunne starte vore almindelige
gudstjenester kl. 10.30? Også dette kan drøftes på dagens årsmøde.
Hvordan går det så? Antallet af kirkegængere varierer naturligvis som i alle kirker landet
over, men messefald har vi ikke oplevet.
Vores gudstjenester er stadig fortræffelige og vi er glade for samarbejdet med præst og
øvrige ansatte. Der er et godt engagement hvor alle er opmærksomme på hinanden og
sikrer en god afvikling af vores aktiviteter. Bestyrelse og udvalg er flittige og seriøse, og
vores samvær er præget af åbenhed og godt humør. Det er dejligt at være en del af et
sådant arbejdsfællesskab omkring vores menighed.
De samlende, sociale aktiviteter blomster i fuldt flor via de mange tirsdagstræf med lokale
indslag samt de aktiviteter, der fremgår af den uddelte årsplan. Her kan nævnes både
koncerter, litteraturkreds, kirkebytte, nytårsjazz, sommerfest, udflugter og debatmøder. Vi
har også udveksling med Hørve medborgerhus. Sommertur til Skjoldenæsholm + Sct.
Bendts kirke i Ringsted . Sommerfest i præstens have. Vi deltog også i december for
anden gang med et kreativt værksted i Friskolen i dagene med Vallekildejul. Det var godt
besøgt og vi har planlagt at gentage dette.
Det overordnede tema om ”Det gode liv” fik vi startet d. 6. februar. Det hørte I jo også om
på sidste årsmøde, hvor temadagen nyligt var afholdt. Der var fin deltagelse både til
teaterstykket og det efterfølgende kreative arbejde med dagens tema om børn og unge. Vi
fortsatte med anden del d. 20/8 og fik ligeledes en meget fin dag ud af det. Der blev lavet
fine collager, denne gang med overskriften ”det gode liv” for voksne og ældre. Søndagen
efter høstgudstjenesten havde vi så fremvisning af det fremstillede og afsluttede således
årets tema.
Dette års tema er ” generationer” hvor der afholdes to møder. Det første har vi haft, hvor
børn og voksne sammen lavede små animationsfilm om hverdagslivet i familien og
generationernes gøren og laden. En meget spændende dag, der blev styret af Tina
Clemmensen. Andet møde bliver d. 30/9, hvor højskolelærer og spiludvikler, Thomas
Vigild , kommer og laver workshop.
I løbet af året har vi arrangeret babysalmesang. Det har været et ønske længe og
fremmødet er rigtig fint. Det fortsætter efter behov.
Vi sørger for at der både skrives noget i kirkebladet, på hjemmesiden og i aviserne om de
forskellige aktiviteter og vi håber, at mange af vore medlemmer kommer og deltager. Brug
alle disse steder til at holde øje med vores tilbud.
Vores struktur med diverse udvalg i bestyrelsen fungerer stadig udmærket, og der er
ingen nuværende planer om at ændre denne struktur. Vi mødes cirka en gang om
måneden, og på novembermødet deltager graver og kirkeværge.
Vi vil i den kommende tid arbejde med at nedfælde en forretningsorden samt kigge vores
vedtægter igennem med henblik på evt. pointering af enkelte passager og lignende – altså
se på dem med friske øjne og sikre os at de stadig er et fuldgyldigt udtryk for vores virke.
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Palmesøndag har vi som altid årets konfirmation. Det er dejligt at vi har god søgning til
dette. Janne er utrættelig i sit virke og arbejde med konfirmanderne og planlægger de
gode ture med dem, hvilket de får stort udbytte af.
I løbet af året kan man af kalenderen se, at der er sommerfest, sejltur o.m.a.. Kom endelig
og deltag i disse fælles arrangementer. Desværre bliver der ikke en udlandsrejse i denne
omgang, da der ikke var nok tilmeldte, da det kom til stykket. Det er beklageligt og
ærgerligt at det store forberedende arbejde ikke bar frugt.
3. Møder
1. Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
I 2016 blev mødet holdt i Ryslinge Der var et fint fremmøde og det er en seriøst
arbejdende forening, der varetager vores fælles interesser. Besøg evt. selv foreningens
hjemmeside: www.friegrundtvigske.dk.
Her i 2017 holdes årsmødet på Mors d. 20. -21.maj. NB! I vores kalender står der 10.-11.
juni, men det er blevet ændret efter at vores program blev trykt. Formand og præst
deltager, men alle fra menigheden kan også deltage og vi kan kun opfordre vores
medlemmer til at komme med. Valgmenigheden betaler deltagelse, dog ikke transport.
Både formand og præst har stor glæde af disse møder, idet man træffer folk fra hele
landet og fordi foreningen arbejder seriøst med sager, der er os vedkommende.
Vi fra Vallekilde valgmenighed skal være værter til årsmødet i 2018. Det bliver i den første
weekend i juni, d. 2.-3. juni. Her bliver der arrangeret møder, generalforsamling,
gudstjeneste o.a. Det kommer til at foregå på Vallekilde Højskole, som sørger for
forplejningen. De deltagende skal selv sørge for overnatning, og da det ofte er kutyme, har
vi ingen opgaver desangående. Derimod vil vi gerne opfordre til at mange af vores
medlemmer stiller sig til rådighed med mange af de praktiske opgaver, der er til et sådant
træf. Skriv det gerne allerede ind i kalenderen. Der vil naturligvis komme mere orientering
om dette efterhånden som programmet bliver lagt.
Man drøfter stadig spørgsmålet om kassererens adgang til medlemmers
skatteoplysninger, men det er ikke helt på plads endnu. I har set hvordan vi i flere
omgange i kirkebladet har anvist, hvordan man kan give kassereren fuldmagt til
oplysningerne men det er meget få, der har fulgt denne opfordring.
2.Efterårsmødet for de sjællandske valgmenigheder var i Osted d. 9. oktober. Et dejligt
efterårsmøde med både orientering v/ Lea Korsgaard om netavisen Zetland og
sangarrangement med forfatteren til ”Kære linedanser”, Per Krøis Kjærsgaard. Husk at alle
medlemmer kan tilmelde sig disse efterårsmøder. I år finder det sted d. 8. oktober i
Ubberup Valgmenighed og det kan kun anbefales at deltage.
3.Formandsmøder: Menighedsformændene i Ods provsti mødes 2 gange årligt til
udveksling af nyt samt drøftelse af fælles emner. Dette års centrale emne har været
diakoni og sorggruppe. Sorggruppen er et unikt samarbejde mellem en præst, en psykolog
og en frivillig , Sigrun Christensen, samt de forebyggende hjemmesygeplejersker i
kommunen. Den kunne ikke fortsætte på det daværende økonomiske grundlag, og derfor
er der nu nedsat en såkaldt ”følgegruppe”, der i samarbejde med kommunen sætter
struktur m.v. på den fortsatte drift af sorggruppen. Alle kirkerne har på forespørgsel sagt ja
til at bidrage med et beløb til dette. En udløber af denne funktion er spørgsmålet om
diakoni og kirkens opsøgende arbejde med særligt udsatte personer. Det er et fokuspunkt
vi fortsat vil drøfte, men der er ikke noget konkret om det endnu.
4. Hjemmesider, kirkeblad og medier. Mail, design, muligheder
Funktionerne på dette område fungerer fortsat udmærket.
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5. Personale.
Vi har i år ansat en ny kirkesanger, Birgit Holm-Pedersen. Vi siger velkommen til vores
kirke og glæder os til et frugtbart samarbejde.
Ved ferier m.v. er det stadig Anna Monrad fra Ubberup, der kan vikariere. Det gør hun
også i Jannes ferie efter påske.
Når punktet nu hedder ”personale” så vil jeg ikke undlade at fortælle, at vores præst,
Janne Sulkjær, snart har været her i 25 år. Hun startede den første søndag i advent i
1992, og det skal selvfølgelig markeres. Vi vil derfor afholde en reception og det bliver
efter kirkegangen på den anden søndag i advent 2017.
6. Afslutning
Til slut vil vi sige tak til alle – personale, bestyrelse, udvalg og andre, der i det daglige får
vores kirke til at fungere. Det er en stort og værdifuld indsats I alle yder. Vi er glade for at
kunne invitere til den årlige komsammen, den såkaldte ”årsfest”, hvor vi kan hygge os
sammen uden alle vores stramme dagsordener og på denne, meget beskedne, måde sige
jer tak for jeres indsats.
Vi oplever heldigvis til stadighed at vi har en fælles og samlet menighed. Det er en glæde
at vores medlemmer er aktive og interesserede og slutter op om vores aktiviteter og
bidrager til fællesskabet. Det skal I alle have hjerteligt tak for.
Med disse ord vil jeg overgive beretningen til årsmødet.
På bestyrelsens vegne
Berit Hansen, formand

