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Vallekilde Valgmenighed – status og visioner
I løbet af 2021 kom vi langsomt, meget langsomt gennem vort virke, både hvad angår
gudstjenester og andet samvær. Coronasituationen lagde sit slør ud over det hele, og vi
måtte planlægge kortsigtet alt afhængigt af hvilke restriktioner, der var gældende.
Vi kom godt gennem 2021 alligevel. Der var stort engagement hos alle, og vi fik mange
gode timer sammen. Nu skriver vi marts 2022, og fra februar i år er der ingen restriktioner
tilbage for kirkegang, fællesskab osv. Dog er vi stadig opmærksomme på de faktorer, der
har været så centrale gennem epidemien, f.eks. at vi stadig husker afstand, håndsprit m.v.
Årsmødet i 2021 blev af disse grunde igen udsat til efteråret, nærmere bestemt d. 19.
august. Nu kan vi igen gennemføre årsmødet i årets første kvartal, som vedtægterne
foreskriver, så det er såmænd kun lige over et halvt år siden, vi sidst afholdt det.
Medlemstallet er stort set uændret og ligger på 530 inklusive børn og unge.
Det generelle grundlag for vores virke er en kirkelig forening, en grundtvigsk valgmenighed, der ønsker at skabe et samvær omkring gudstjenester, kirkelige handlinger og
socialt samvær. Vi er en del af folkekirken, men med særlige vedtægter, der stiller os
friere end sognekirkerne. Vi har også vores egen virksomhed, ansætter selv præster,
definerer vores ritualer selv m.v., alt sammen i overensstemmelse med det kristelige
budskab i folkekirken.
Vi er i Vallekilde en gammel og stadig levende og aktiv menighed, som hele tiden er
åben for både fornyelse og tiltag og for at bevare vores traditioner, så selv om årene
ligner hinanden har vi hele tiden det nutidige for øje.
Der foregår altid aktuelle debatter om kirkens betydning og plads i vore dages samfund,
og vi kan tilføje vores egne drøftelser om, hvilken kirke specielt en grundtvigsk
valgmenighed egentlig er. Dette er altid aktuelt 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 udadtil for alle til vores aktiviteter og kirkelige
handlinger og skriver netop altid i vores annoncer og pressemeddelelser at alle er
velkomne.
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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
vores 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 vores medlemmer til
fortsat at være aktive og komme med input og ideer.

I 2021 havde 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
osv., så har det været tydeligt, at mange har holdt sig væk fra disse tilbud pga. utryghed
og usikkerhed i forhold til smitten.
Vores bygninger
I november modtog vi som alle i Vallekilde brev fra klima og miljø i kommunen med
forespørgsel om hvorvidt man kunne være interesseret i at der kom fjernvarme til det sydlige
Odsherred. Det følger vi tæt, og vi deltager i det kommende informationsmøde d. 16 /3.
Der blev afholdt provstesyn i 2021 og vi fik som sædvanlig en rapport med de ting, der var
at bemærke.
Kirken
Kirken vedligeholdes løbende som altid. Der er foretaget de nødvendige reparationer.
Der er kommet nye kirkegårdslåger. Kneblen er blevet lavet som påbudt.
Teleslyngen her og i Friskolen har fået servicetjek.
Præsteboligen
Kloakarbejde: Der var opstået et hul ved hjørnet ud mod gårdspladsen ved gæstetoilettet.
Der var konstateret rotter. Dette blev alt sammen udbedret.
I efteråret sprang der et vandrør i præsteboligen under gulvet i entreen. Det er nu udbedret
og mureren er snart færdig med at lægge de nye fliser.
Friskolen
Maling af opgang. Nye tæpper på trappe til kælder. Der var varsel om skimmelsvamp,
men det blev undersøgt og alt var i orden og mistanken kunne afkræftes.
Der er udskiftet toilet på 1. sal. Der er sat to affugtere op i kælderen.
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Kirkegården: Kirkeværge Jens Lundgård vil afgive beretning.
Kirkebil: Ordningen med frivillige chauffører er stadig et tilbud. Tilbuddet er gratis.
Aktiviteter, arrangementer og gudstjenester - tirsdagstræf, konfirmation,
børnekirke, natkirke…
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.
I 2021 har der atter været begrænsninger på hvad vi kunne gennemføre. De kirkelige
handlinger blev klaret inden for reglerne, men andre tilbud har måttet aflyses.
Konfirmationen fandt sted d. 15/8, årsmødet d. 19/8 og turen til Planetariet foregik d. 12/9.
der var god deltagelse til dette spændende besøg. Aftenvandringen var et tilløbsstykke og
varede længere tid end planlagt. Det er meget spændende at høre fortællingerne om dem,
der ligger begravet her.
Foredrag med Mette Thy om Hunzafolket og deres sundhed og Bente Klarlunds foredrag
om vores sundhed var også meget givende og informerende. Det var fint besøgt, og
samarbejdet med 4 andre foreninger i Hørve om Bentes foredrag gik rigtig fint. Vi fik
ovenikøbet overskud på arrangementet: 750 kr. til hver forening. Vi overdrog vores del til
VHG støtteforeningen til deres arbejde, bl.a. med tanke på at de har brug for penge til
foreningens aktiviteter og deres normale indtægt fra loppemarkederne jo heller ikke er
kommet ind i disse år.
Vi har hele året haft gang i en arbejdsgruppe vedrørende medlemsbidrag. Det er
foranlediget af vores drøftelse på sidste årsmøde, hvor vi orienterede om vores forsøg på,
på sigt, at kunne nedsætte vores medlemsbidrag en lille smule. Som det er nu, er det
desværre større end hvis vi sammenligner os med folkekirken. I forbindelse med dette
arbejde vil vi i dag på vores årsmøde komme med forslag til præcisering af de forskellige
bidragsberegninger. Vi arbejder stadig med opgaven om på sigt at kunne nedsætte
procenten for vores medlemsbidrag.
Vi har været så heldige at vi også i 2021 har fået driftstilskud fra Slots- og kulturstyrelsen.
Det er vi glade for og er et tiltrængt bidrag til vores drift.
Endnu en økonomisk gave: Vi har fået 40 nye højskolesangbøger foræret. Det er vi meget
glade for.
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Den 19/6 kørte vi sammen afsted til Birkegårdens haver og havde en dejlig tur med fin
opbakning. Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag blev gennemført, og da det var os, der var
tovholder kunne vi planlægge det som vi selv syntes, især fordi det ikke var muligt pga
Corona at samle kirkemusikerne fra de øvrige kirker. Høstgudstjenesten blev gennemført
med musik fra spillemændene.
Den 14/11 havde vi besøg fra sognemenigheden og efterfølgende kaffebord.
Der var særlig opmærksomhed omkring julegudstjenesten, men her blev der lavet en plan
med to gudstjenester kl. 11 og kl. 14.30 samt en midnatsgudstjeneste. Det var en god
løsning og der var ingen problemer.
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 har i mange år udfærdiget vores årsplan i oktober/ november således at det nye års
program kommer ud med kirkebladet til advent. Det er blevet mere besværligt at planlægge
og forudsige aftaler og derfor vil det i år være løbende meddelelser i kirkebladene og på
hjemmesiden.
Alle ideer til temaer, udflugter m.v. er som sædvanlig meget velkomne.
Det overordnede tema i 2020 var ”Universet” og det fortsatte vi jo med efterhånden som
coronasituationen lettede og vi kunne ses igen. Vi førte dette emne videre ind i første
halvdel af 2021 for at få nogle af programmets planlagte aktiviteter gennemført.
Vallekilde jul: I 2021 deltog vi med at holde åbent hus med julehygge, kaffe og kage.
Små aktiviteter. Det var pænt besøgt og vi gentager det gerne.
I 2021 blev vi informeret om at biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer Møller ønsker at
fratræde sin stilling til efteråret 2022 for at gå på pension. Processen med valg af ny biskop
er i gang. Vi har 5 stemmer i bestyrelsen foruden at præsten også stemmer. Der bliver i
denne tid afholdt flere valgmøde med samtlige kandidater. Gå selv til et af dem, hvis du vil
holde dig a´jour med denne spændende proces.
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Som tema i 2021 havde vi valgt ”sundhed”, og i efterårsperioden lykkedes det os at
gennemføre nogle af vores arrangementer. Temaet for 2022 er ”Natur” og det er vi gået
i gang med.
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 vores 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.
Bestyrelse og udvalg gør fortsat et fint stykke arbejde for valgmenigheden. Vores samvær er
præget af åbenhed og godt humør. Det er dejligt at være en del af et sådant
arbejdsfællesskab omkring vores menighed. Vi har fordelt de forskellige opgaver blandt os,
og særligt vil jeg bemærke, at Emil har påtaget sig det store arbejde at få overblik over og
indsigt i alt vedrørende vores bygninger. 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 november-mødet deltager graver og kirkeværge og vi
begynder 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. Der er i år tilmeldt 2 konfirmander.
Provsten havde sammen med to andre kulturformidlere planlagt en kulturrute i Odsherred,
hvor man på skift besøgte kirkerne og fik fortællinger. Dette blev imidlertid droslet lidt ned
pga. Corona situationen, men vi venter og ser om det dukker op igen.
Et andet tiltag, der nu skal holdes møde om, er pilgrimsvandringer i Odsherred. Følg med
når der kommer nyt om det i kirkebladet.
Møder
Årsmødet 2021 for foreningen af grundtvigske valg- og frimenigheder blev med et års
forsinkelse afholdt i Rødding over to dage d. 25-26/9. Der deltog 8 menige medlemmer fra
vores menighed. Efterårsmødet for de sjællandske valgmenigheder blev afholdt i Høve/
Havrebjerg. Vi deltog 4 personer fra vores menighed.
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
Side 5 af 7

Vallekilde Valgmenighed
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.

Vi har drøftet spørgsmålet om forpligtelseserklæringer, som man indgår med
valgmenigheden. Hvert år indberettet kassereren oplysninger til skattevæsnet om de
indbetalte bidrag til valgmenigheden og disse optræder dermed som fradrag på
selvangivelsen. Hvis man har lavet en forpligtelseserklæring, skal beløbet krydses af i ét felt,
hvis man ikke har en sådan erklæring, skal det afkrydses i et andet felt. Enhver person har
ret til at fratrække et vist beløb på sin årsopgørelse hvert år til frivillige foreninger, kirkens
korshær, kattens værn og andre formål, men kun op til en vis grænse. Det er det ene felt.
Hvis bidragene til valgmenigheden også føres ind der, kan man derfor nå en maksgrænse
og fradraget mistes. Hvis man derimod har lavet en forpligtelseserklæring, bliver det noteret
i en anden rubrik og man kan således tilsammen opnå større mulighed for fradrag.
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 gennem årene har givet 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. I efteråret indkaldte vi til et stormøde med
repræsentanter for både præster, menighedsrådsmedlemmer og kirkemusikere om tankerne
om fremtidige friluftsgudstjenester. Mødet tilsluttede sig tanken om at det kan være fint med
en sådan gudstjeneste, men at der skal findes en anden lokalitet.
Hjemmesider, kirkeblad og medier. Mail, design, muligheder
Funktionerne på dette område fungerer fortsat udmærket.
Personale
I efteråret sagde vi farvel til vores organist, Hanne Helledie, der har valgt at prøve nye
udfordringer omkring sin komponistvirksomhed. Vi sagde farvel over en hyggelig kop kaffe
søndag d. 1/8.
I 2021 har vi ansat Jens Peter Jensen som vores nye organist. Jens Peter underviser i
musik i HOM og er en erfaren organist. Velkommen til Jens Peter. Vi glæder os til
samarbejdet.
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Ved ferier m.v. er det stadig Anna Monrad fra Ubberup, der kan vikariere. Datoer m.v. for
dette står i kirkebladet.

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 sammen uden alle vores stramme dagsordener og på denne, meget beskedne,
måde sige jer tak for jeres indsats.
Vi har stadig en fælles og samlet menighed. Men vi har savnet 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 igen
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 gode tilbud vi kalder ind til og siger på hjerteligt
gensyn.

På bestyrelsens vegne
Berit Hansen, formand
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