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Vallekilde Valgmenighed.  Bestyrelsens beretning marts 2021 

1.Vallekilde Valgmenighed – status og visioner. 

2020 har måske været det underligste år i vores historie, forstået på den måde at vi i Danmark 
og resten af verden har været ramt af en pandemi, der endnu ikke har sluppet taget i os og det 
har naturligvis præget hele vores virksomhed. 

Årsmødet i 2020 var datosat til d. 26/3 men måtte udsættes og blev først afholdt i september.  

Da pandemien blev konkret i Danmark blev samfundet lukket ned fra d. 11. marts, og nu er der 
gået et år og vi er stadig ikke ude af krisen. I dette år har vi haft meget få aktiviteter. 

Så selv om vi synes at det går godt i vores valgmenighed, så er det jo nok en udtalelse på 
baggrund af at vi har været meget, meget beskåret og begrænset i alle vores aktiviteter. 

 Medlemstallet er stort set uændret og ligger på 369 samt et antal børn og unge 

 Indledningen i vores beretning har altid været den generelle omtale af vores virke og vores 
grundlag, nemlig at vi 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 og 
uanset om dette gentages hvert år er det jo det, der betegner vores valgmenighed. 

I den altid aktuelle debat om kirkens betydning og plads i vore dages samfund kan vi tilføje 
vores egne drøftelser om, hvilken kirke en grundtvigsk valgmenighed egentlig er. Dette er altid 
aktuelt og kan fortjene en bred debat både i vores landsdækkende forening af de grundtvigske 
valg- og frimenigheder og ude i de enkelte menigheder. Også denne debat har ligget i dvale 
fordi vores mødevirksomhed i Grundtvigsk forum og de lokale mødefora har været lukket ned. 

Vi bestræber os på at være åbne for alle til vores aktiviteter og kirkelige handlinger og skriver 
netop altid i vores annoncer og pressemeddelelser at alle er velkomne. 

Visionerne for vores menighed er som altid at vi samles om både 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 ideer. Vi opfordrer alle vore medlemmer til fortsat at være aktive 
og komme med input og ideer. I 2020 har biskopperne opfordret menighederne til at drøfte 
liturgi: Hvad gør vi i gudstjenesten – hvordan gør vi det og kunne det drøftes og udvikles? Det 
ville vi invitere til en debat om senere på året, men også dette blev vanskeliggjort. Selv om vi 
har forsøgt at arrangere de møder, der var tilladelse til at afholde ud fra restriktioner 
vedrørende antal o.s.v., så har det været tydeligt, at mange har holdt sig væk fra disse tilbud 
p.g.a. utryghed og usikkerhed i forhold til smitten.  

  

Vores bygninger 

Kirken. Kirken vedligeholdes løbende som altid. Der er foretaget de nødvendige reparationer 
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Præsteboligen.   Reparation af vægge og vinduer udvendigt 

Friskolen:  reparation af vægge. Maling af gangarealer, køkken mv i stueetagen. Maling af 
lejlighed på 1. sal i forbindelse med udflytning samt nye vinduer. Tæppe på trappe fra 
indgangsdør til kælder. 

 Kirkegården: Jens Lundgård vil afgive beretning 

Kirkebil:  ordningen med frivillige chauffører fungerer fint. 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 

Menighedens udgangspunkt er som bekendt det lutherske og grundtvigske evangeliesyn, og til 
bestyrelsens arbejde har vi vedtægter, love og paragraffer at arbejde ud fra.  Vi er i gang med at 
udfærdige en ”håndbog”, hvor vores arbejdsprocedurer vil blive noteret ned. Alt dette til glæde 
for et smidigt bestyrelsesarbejde. Samtidig må det dog siges, at der selvfølgelig altid er plads til 
nye initiativer og ideer fra vores medlemmer.  

 Vores kirkelige aktiviteter er gudstjenester i flere variationer til glæde for så mange som 
muligt- søndagsgudstjenesterne, dem om aftenen, om eftermiddagen, familiegudstjenester, 
med salmeinput mv.   

2020 

I 2020 har der været meget få arrangementer, der kunne gennemføres. De kirkelige handlinger 
klares inden for reglerne, men andre tilbud har måttet aflyses.  

Den største skuffelse var nok julegudstjenesten. Her havde der været lagt fine planer og aftaler 
med at anvende idrætshallen til en festlig gudstjeneste, men også dette måtte aflyses, endda 
ganske få dage inden jul. Frustrationen var ekstra stor, fordi der ikke var enighed hos diverse 
myndigheder om hvad der var forsvarligt at gennemføre.  

Præst, organist, kirkesanger fik arrangeret små indlæg på vores facebookside til glæde for os 
alle. Tak for det. Som reglerne er nu må vi være 30 personer i kirken, der må ikke synges og 
handlingen må kun vare i 30 minutter. Trods dette har der her i vinter været fine små 
gudstjenester, hvor vi kunne samles og efterfølgende nyde en kop varm kaffe i det fri bagefter.  

Den generelle usikkerhed er en af den slags frustrationer der har fulgt i kølvandet på hele 
coronasituationen, men vi afventer hvad der kan ske fremover også efter at der er iværksat 
vaccineprogrammer . 

Tirsdagstræf har været aflyst i et år med undtagelse af en mild opblussen i efteråret, men som 
derefter lukkede ned igen. Ligeså er det gået med litteraturkredsen og andre møder. 
Bestyrelsen har tilladelse til som menighedsråd at afholde møder i kirkens mødelokale med 
mere end 5 deltagere. 

Vores fine årsprogram havde lukket op for mange spændende foredrag og arrangementer, men 
i 2020 har meget af dette været aflyst.  
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Vi var afsted til Brorfelde som planlagt, og det var netop mest udendørs og med god afstand.  

Lørdagen med Star Wars film gik fint og der var kun det tilladte antal deltagere. 

I 2020 skulle vi være tovholdere på gudstjenesten på Esterhøj 2. pinsedag, men den blev aflyst. 
Vi prøver at gennemføre den i år, vi har stadig stafetten. 

Vores kirkebyt med Ubberup og de den lokale kirke har også været udsat. 

Høstgudstjenesten kunne gennemføres, og vi benyttede derefter kirkens rum til afholdelse af 
årsmødet. Det var en udmærket beslutning og vi fik afviklet mødet efter reglerne.  

  

Vi planlægger stadig kirkebyt med sognemenigheden 2 gange årligt, og det har begge parter 
udtrykt glæde over. Desuden har vi også nu aftalt kirkebyt med Ubberup Valgmenighed. Der er 
historisk et tæt forhold mellem dem og os, idet menigheden i Vallekilde benyttede Ubberup 
valgmenigheds kirke inden de/vi byggede vores egen i 1882.  

 Vi udfærdiger vores årsplan i oktober/ november således at det nye års program kommer ud 
med kirkebladet til advent. Alle ideer til temaer, udflugter m.v. er som sædvanlig meget 
velkomne. 

Det overordnede tema i 2020 var ”Universet” og vi har planlagt at fortsætte med dette emne 
videre ind i første halvdel af 2021 for at få nogle af programmets planlagte aktiviteter 
gennemført. Dette kan ses på programmet for 2021. 

I anden halvdel af 2021 har vi sat fokus på ”sundhed” – et emne, der kan dække fysisk, mental 
og åndelig sundhed. Vi planlægger forskellige arrangementer, se i årsprogrammet.  

Bestyrelse og udvalg gør fortsat et fint stykke arbejde for valgmenigheden, men der er 
naturligvis en nedsat aktivitet lige nu. Vi fik valgt 2 nye medlemmer ind i bestyrelsen i 
september 2020 og de er først nu ved at komme med i det fælles arbejde. Vores samvær er 
præget af åbenhed og godt humør. Det er dejligt at være en del af et sådant arbejdsfællesskab 
omkring vores menighed.   

Vi gør vores bedste 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. En opfordring herfra er at andre meget 
gerne må komme med indlæg til vores kirkeblad. 

 Vores struktur med diverse udvalg i bestyrelsen fungerer stadig udmærket, og der er ingen 
nuværende planer om at ændre dette. Vi mødes cirka en gang om måneden, og på 
novembermødet deltager graver og kirkeværge samt den bygningsansvarlige, så vi kan begynde 
på budgetlægningen. 

Palmesøndag har vi som regel 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 2020 måtte konfirmationen flyttes til d. 16/8, og i år er 
der allerede bestemt en ny dato, nemlig Kr. Himmelfartsdag d. 13/5. Skulle dette vise sig 
umuligt bliver d. 15/8 ny dato. 
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3. Møder 

1.Årsmødet  2020 for foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder skulle have været 
afholdt  i Rødding over to dage, nemlig d. 6.-7. juni. Dette blev aflyst og flyttet til i år, hvor 
datoerne bliver 25-26/9. Medlemmer kan melde sig til deltagelse i dette. 

2. Efterårsmødet for de sjællandske valgmenigheder blev også aflyst og gennemføres i år d. 
3/10 på Liselund, hvor Høve/ Havrebjerg valgmenighed er værter.  

Vi opfordrer stadig vores medlemmer til at give kassereren adgang til skatteoplysninger. Da det 
kun er dette ene tal, den skattepligtige indkomst, burde det være trygt nok at give denne 
tilladelse. Dette er derfor en opfordring om at give den, og den gælder i fem år. I har set 
hvordan vi i flere omgange i kirkebladet har anvist, hvordan man kan give kassereren fuldmagt 
til oplysningerne.  Hvis man ønsker det kan bestyrelsen være behjælpelig med at foretage 
denne proces. 

3.Formandsmøder: Menighedsformændene i Odsherred provsti mødes 2 gange årligt til 
udveksling af nyt samt drøftelse af fælles emner. 

Desuden er der et glimrende samarbejde mellem kirkerne i den tidlige Dragsholm kommune, 
hvilket specielt giver sig udtryk i afholdelsen af friluftsgudstjenesten 2. pinsedag. Det har i flere 
år foregået på Esterhøj i Høve, i de sidste år ”nede” ved Hjemmeværnsgården, hvor der er mere 
læ og nemmere adgang for gangbesværede. Sidste år havde alle menighederne kaffe med, og 
det var en god ide. I år er det mandag d. 24/5, samme sted. Det er vores menighed der er 
tovholdere på dette års pinsegudstjeneste. 

Der er planer om at invitere et fællesmøde, gerne i efteråret, med både præster, kirkemusikere, 
gravere og menighedsråd for at drøfte det fremtidige samarbejde. Tanken er, at vi kunne 
arrangere nogle større begivenheder sammen samt drøfte f.eks. fortsættelsen af 
pinsegudstjenesten i den form, den har i dag.   

  

 4. Hjemmesider, kirkeblad og medier. Mail, design, muligheder 

 Funktionerne på dette område fungerer fortsat udmærket.   

 5. Personale. 

I 2021 har vi ansat Mette Petersen som vores nye graver. Velkommen til Mette og vores 
samarbejde. 

 Ved ferier m.v. er det stadig Anna Monrad fra Ubberup, der kan vikariere. Datoer m.v. for dette 
står i kirkebladet.   

6. Afslutning 

Til slut vil vi sige tak til alle – personale, bestyrelse, udvalg og alle de mange andre, der i det 
daglige får vores kirke til at fungere.  Det er en stor og værdifuld indsats alle yder. Vi er glade 
for at kunne invitere til den årlige komsammen, den såkaldte ”årsfest”, hvor vi kan hygge os 
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sammen uden alle vores stramme dagsordener og på denne, meget beskedne, måde sige jer 
tak for jeres indsats. Heldigvis nåede vi lige akkurat at afholde denne hyggelige sammenkomst i 
2020 inden pandemien kom og satte os alle i coronaberedskab. I år har vi ikke kunnet invitere 
til fest i foråret, men vi glæder os til at det igen bliver muligt at mødes. 

Vi  har stadig en fælles og samlet menighed. Men vi savner at mødes og opleve fællesskabet. 
Det er meget forstemmende med en nedlukning og en smitsom epidemi og det kræver stor 
tålmodighed at vente på at tingene bliver normale igen. Vi glæder os til at møde alle vores 
aktive og interesserede medlemmer og få gang i en kendt rytme igen. Indtil da håber vi at alle 
vil tage imod de få, men gode tilbud vi kalder ind til og siger på hjerteligt gensyn. 

 

  

På bestyrelsens vegne 

Berit Hansen, formand 


