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28. Årgang

Ak se, hvor pyntet 
solen går
med lange stråler i 
sit hår;
den varme krans
er rette kans
for alle ting, som nu 
må gry,
på ny.

Ambrosius Stub, 
1771
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Nicoline, Anders, Viktor og Ann under fortælling ved helligtrekongersgudstje-
nesten
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Kan du gætte hvem jeg er?
Følgende er et udsnit af en prædiken fra fastelavns søndag (Matthæusevangeliet 3, 13-17)
skrevet af Georg Græsholt, sognepræst i Kvaglund. 
Artiklen er fra Dansk Kirketidende nr. 2, 2013

Da Theodor Thomsen fik vinger. Sådan 
hedder en historie af Kim Fupz Aakeson. 
Den handler om en helt almindelig dreng, 
Theodor Thomsen, som bor sammen med 
sin mor og far i en treværelses lejlighed med 
altan inde i byen. Helt almindelig er han - 
lige indtil han en morgen ude på badevæ-
relset foran spejlet opdager, at han har fået 
vinger. To pæne, hvide vinger. Fuldstændig 
ligesom dem engle og svaner plejer at bruge. 

Theodor Thomsens vinger 
Ovre i skolen breder der sig en vis uro, da 
de andre børn opdager, at han har fået dem. 
Læreren bliver tydeligt utilpas. - Elever med 
vinger, det har jeg så afgjort aldrig hørt om, 
udbryder han og tager øjeblikkelig Theodor 
med op til skoleinspektøren. Heller ikke 
skoleinspektøren er vant til den slags. Og ef-
ter at have kigget lidt på vingerne, beslutter 
han sig for at sende drengen hjem fra skole. 
- Eleven må gå hjem og blive der, til det er 
gået over. Det er jo ikke nogen hønsegård, 
det her, siger han. 

Da Theodor kommer hjem, opdager hans 
mor også, at han har fået vinger (hun har 
været for optaget af at skulle på udsalg til at 
lægge mærke til det før). Og hun vil straks 
til læge med ham. - Men vi tager en taxa 
derhen! Sæt nogen så dig med vinger strit-
tende ud til alle sider, jeg ville dø! siger hun. 
Og så kommer Theodor til læge. Lægen un-

dersøger ham grundigt. Og giver ham piller. 
3 til hverdag og en ekstra om søndagen. Og 
så tager Theodor og hans mor hjem igen. 
Heller ikke Theodors far bryder sig om vin-
gerne, da han kommer hjem fra arbejde og 
ser dem. Hvis pillerne ikke har hjulpet til 
næste dag, må de straks tage på hospitalet 
og få dem opereret væk. Theodor bliver lidt 
ked af det. Om natten har han svært ved 
at sove. Vingerne er så hvide og pæne, og 
han vil garanteret komme til at savne dem, 
tænker han. 
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Hvad vinger er til 
Men næste morgen tager de af sted til ho-
spitalet alligevel. Theodors forældre kan slet 
ikke forestille sig, at Theodor skulle kunne 
blive til noget, f.eks. bankassistent eller 
noget andet fornuftigt, med sådan nogle 
vinger. Allerøverst oppe på hospitalet slår 
overlægen, som er den klogeste læge, først 
videnskabeligt fast, at det er vinger, Theodor 
har på ryggen. Derpå beslutter han straks 
at gøre noget ved sagen. - Læg du dig på 
briksen, unge mand. Så får du et lille stik 
i armen og når du vågner, er dine grimme 
vinger væk og borte, siger han. Men Theo-
dor har slet ikke lyst til at blive stukket og 
endnu mindre til at miste sine hvide vinger. 

Han står der ved siden af briksen og opda- 
ger, at vinduet står åbent. Og så slår det ned 
i ham: Det er jo det vinger er til! Og så gør 
han det, der må gøres. Træder op på brik- 
sen og lige ud af vinduet. Det giver et lille 
sug i maven, men så basker han med vinger-
ne og svinger sig til vejrs. Drejer rundt, dyk- 
ker ned og stiger op igen. Inde hos overlæ-
gen besvimer hans mor og far. Mens en lille 
pige nede på gaden peger begejstret op på 
ham: - Når jeg bliver stor, vil jeg også have 
vinger, siger hun til sin mor. Men moren 
hører ikke efter. Og Theodor flyver bare. 
Højere og højere flyver han. Aldrig har han 
følt sig så godt tilpas. 

Det er jo det ånden er til! 
"Da Theodor Thomsen fik vinger" er en sjov 
og skør historie. Men ligesom f.eks. H.C. 
Andersens eventyr er det også en historie, 
som fortæller noget mere. Blandt andet for-
tæller den noget om at opdage sig selv. Op-
dage, hvem man er. Theodor opdager, han 
kan flyve. Noget af det samme sker for Jesus 
i Matthæusevangeliet, da han bliver døbt af 
Johannes i Jordan-floden. 

Ånden har han haft, fra han var helt lille. 
Men først da han dukker op af vandet efter 
dåben, bliver han klar over det: Det er jo 
det, ånden er til! Og ligesom Theodor træ-
der ud af vinduet for at tage sine vinger i 
brug, bliver Jesus af ånden ført ud i ørkenen 
og derfra videre ud i ver- den for at leve det 
liv, han er bestemt til. Og nu sker der no-
get. For alt, hvad han gør, gør han på sin 
helt egen måde. Han taler om Gud på en ny 
måde. Han fortæller historier om Gud og 
mennesker på en ny måde. Og han omgås 
andre mennesker på en ny måde. 

Gud er Gud for alle mennesker, viser han 
med sit liv. Gud holder ikke mere af nogle 
mennesker end af andre. Gud holder af os 
alle sammen. Ligesom en god far holder af 
alle sine børn. Og vi skal gøre det samme. 
Vi er til for hinanden. 
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Siden sidst

Valgmenighedens 4 konfirmander  (fra venstre) Viktoria, Kathrine,  Theodor og Mikkel  spiser  
med Karen Marie ved bordenden på italiensk restaurant på turen til Århus den 12. december. 

Stemning i kryptkirken under Vor Frue kirke 
i Århus  – den ældste stenkirke i hele Norden, 
som fortsat står med sine mure og også i dag  
bruges til gudstjeneste. Både valgmenighedens 
store konfirmander og minikonfirmanderne 
har besøgt det gamle kirkerum på tur til År-
hus i november og december

Nytårskomsammen efter Nytårsaftendags gudstjeneste den 31. december i salen 
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Fra Helligtrekongersgudstjenesten den 6. ja-
nuar 2013.

Mange små under 3 år i flyverdragter kommer i kirke i Vinderslev til Vinderslevområdets dag-
plejes julegudstjeneste, som der er tradition for, at  valgmenighedspræsten holder. 

Juletoner i både Hørup kirke og i valgmenighe-
dens sal blev nydt af ca. 50 deltagere i advents-
mødet den 6. december
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Torsdag den 7. marts kl. 
18.30 – 19.30  
holder valgmenigheden fa-
miliegudstjeneste i Hørup 
kirke PÅ VEJ TIL PÅSKE.

Løg og frø sover lige nu i jorden, mens det 
fryser og er vinterkoldt. Men de  kommer 
op af jorden, når forårssolen varmer op. 

Hvis vi andre fryser på grund af vintertem-
peraturen, kan solen også varme os.  Men 
hvis vi fryser indeni, fordi vi er kede af det, 
skal der noget andet og mere til, end at so-
len bare skinner.  Der skal bruges kærlighed 
og kraft, som andre mennesker og først og 
fremmest Gud kan give os. Det handler 
gudstjenesten om på vej til påske.

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 i salen 
Valgmenighedens årlige 
generalforsamling
Vel mødt til generalforsam-
ling i valgmenighedens sal 
med dagsorden efter ved-
tægterne, gratis servering 
og fællessang. 

Lørdag den 16. marts kl. 13-17 
prøver vi noget helt nyt i Valgmenigheden. 

Vi mødes til en praktisk eftermiddag  på 
Teknisk skole på Kejlstrupvej  i Silkeborg  til 

Chokoladekursus med 
tid til en  god snak. 
Voksne og børn (ifølge 
med voksne) laver lækre 
fyldte chokolader vej-
ledt af to lærere ved teknisk skole. 
Dagen afsluttes med fællessang og en for-
tælling af Karen Marie, en sandwich og 
kaffe/the/saft.

Det koster kr. 100,- for hver deltager samt 
150,- pr. kg hjembragte chokolader. 

Tilmelding SKAL foregå til Inge Østerby. 
Ring 86 88 88 26 eller mail 
inge.oesterby@skolekom.dk. Du er først 
tilmeldt, når du har fået en bekræftelse. Af 
hensyn til underviserne vil vi gerne vide 
eventuelle børns alder.

Tirsdag den 26. marts kl. 13-15
holder valgme-
nigheden som 
sædvanlig tirsdag 
i skolernes påske-
ferie påskelotto 
for valgmenighe-
dens børn fra 3. – 6. klasse med brikker til 
de bibelske fortællinger, et hyggeligt måltid 
og æggeleg. 

Der sendes invitation direkte til de familier, 
der har børn i aldersgruppen, og der er til-

Møder i foråret og forsommeren



melding til Karen Marie Ravn på 
86 88 11 10 eller på e-mail 
karenmarieravn@gmail.com.  

Onsdag den 15. maj kl. 17.30
afgår bussen fra 
Kirkebakken 13 til 
årets forårsaften-
tur i løvspringet. 

Vi vil finde nogle smukke, mindre veje med 
udsigt til det lysegrønne hen til Silkeborg-
motorvejsprojektet. Vi får en kyndig fra vej-
direktoratet til fra bussen at vise og forklare 
os planerne og arbejdet med det nye lokale 
afsnit af motorvejen. 

I løbet af aftenen vil der sandsynligvis også 
være et kulturelt indslag og derudover na-
turligvis kaffe med brød til. 

Der betales i bussen.  Se pris i annoncen i 
Kjellerup Tidende.

Lørdag-søndag den 8. og 9. juni 
er der mulighed for 
at få en forsommer-
tur til København 
sammen med andre 
valgmenighedsmed-
lemmer. 

Det er nemlig Var-
tov Valgmenighed 
og Københavns Valgmenighed der er værter 
for årsmødet i Foreningen af grundtvigske 
Valg- og frimenigheder i Danmark. Den 
aktuelle formand for vores fællesforening 
er samtidig formand for den ene af værts-
menighederne, så alle sejl bliver uden tvivl 
sat til for, at vi får et godt program under 
opholdet i hovedstaden.

Pris, program og transportmuligheder: se 
annonce i Kjellerup Tidende.
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GRATIS bIL 
kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer samt 
til busturenes afgangsted. 

Man ringer dagen før til Thorning Taxa på 86 88 01 75

og bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen. Konfirmander kan også køre 
med kirkebilen.
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Konfirmeres 
den 26. april kl. 10 
i Vinderslev kirke: 

Theodor Østerby,  Mausing
Viktoria Nørtoft Sloth, Stenholt ved Engesvang
Kathrine Stenholt  Sørensen, Fruerlund
Mikkel Foged Pedersen, Astrup 

Leje af valgmenighedens sal 
på Kirkebakken 13

Valgmenighedens medlemmer kan leje vores hyggelige sal med pejs og adgang til 2 
toiletter. Salens køkken har fuldt udstyr, men skal til spisning betragtes som et server-

ingskøkken. Der kan dækkes op til ca. 50 personer til spisning – og flere til kaffe.
Leje udgør til kaffe    500 kr
Til spisning               700 kr.

Foruden rengøring, hvis ikke lejer selv gør rent.

Kontakt Svend Aage Thomsen for yderligere information og udlejning.
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Træffes hele døgnet ved opring-
ning til tlf. 86 88 11 10, der 
viderestiller til mig. Hvis tele-
fonen ikke bliver taget, kan der 
indtales besked på Duet Svar.
Om tirsdagen er jeg på konto-
ret i valgmenighedens hus på 
Kirkebakken 13 i tidsrummet mellem kl. 14 og 
15. Ring mig op og få en aftale, der er nem for 
begge parter, når jeg nu alligevel tager hen for 
at være på kontoret. Tak for tip om medlem-
mer, der gerne vil have besøg. 
Lad os ses til generalforsamlingen den 12. 
marts. På dagsordenen er efter de nye vedtægter 
et punkt, der hedder ”orientering ved præsten”, 
hvor jeg vil fortælle om, hvad jeg mener,   vi 
som grundtvigske valgmenigheder skal lægge 
vægt på fremover.
Kjellerup og Omegns Valgmenighed har en 
velfungerende bestyrelse, som gør noget for at 
ruste sig til fremtiden. Vis jeres støtte til besty-
relsen ved at komme til generalforsamlingen. 
Valgmenigheden er jo en menighed, der er or-
ganiseret som en forening. Når vandværket har 
generalforsamling, møder I op, fordi I tapper 
vand hver dag. Hvorfor så ikke efter god dansk 
foreningsskik møde op til generalforsamling i 
den menighed,  som I alle årets dage går rundt 
og er medlemmer af?  

   Karen Marie Ravn

VALGMEnIGHEDEnS PRæST:
Karen Marie Ravn, 
Kirkebakken 13 ..................... 8688 1110
 karenmarieravn@gmail.com
Privat: 
Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg 

VALGMEnIGHEDEnS
bESTyRELSE:
Alle - 8620 Kjellerup.
Svend Aage Thomsen, formand
Lindevej 30 ........................... 8688 1941
  sv.aage.thomsen@hotmail.com

Inge Østerby, næstformand
Lundgårde 13 ........................ 8688 8826
 inge.oesterby@skolekom.dk

Mette Møller nielsen, kasserer, 
Mausingvej 20, ..........................86886789
 mmn@fibermail.dk

Peter Kildedal, formand for 
mødeudvalget, Bygtoften 5  .. 8688 4950
  pkildedal@email.dk 

Anni Lolk
Borgergade 99a, 1.tv, 
8600 Silkeborg ...................... 8674 1274

Anette Skorstengaard
Illervej 16, 8620 Kjellerup .... 2141 7666
 fam.skorstengaard@gmail.com

Marianne Weigelt Kristensen
Sekretær og redaktør
Engholmsvej 2....................... 8689 3738
 mausing@it.dk

VALGMEnIGHEDEnS
FORRETnInGSFØRER:
Dorthe Kaa
Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.
Træffes mandag aften på ........ 8680 4052
  dorthe-thomas@webspeed.dk

Præsten oplyser 

Siden sidst

Døbt: 
Irmelin brandt Svenningsen, datter af Stine 
Svenningsen og Finn Brandt Pedersen, Vin-
derslev 

Døde:
Claus Kjær Thomasen, Kjellerup
Inga Gyrithe Toft Jansson, Kjellerup
Ejnar René Pedersen, Kjellerup
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Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

G U D S T J E n E S T E R
Kl. 10.30 ved  
valgmenighedspræst Karen 
Marie Ravn
hvor intet andet anføres

 3. marts  3. søn. i Fasten  Hørup    
 7. marts  hverdagsaftensgudstjeneste torsdag  Familegudstjeneste i
    Hørup kl. 18.30 – 19.30
10. marts    ingen (se 7. marts) 
17. marts               ingen 
24. marts  Palmesøndag  Vinderslev
27. marts  onsdag eftermiddag  Hørup kl. 14. Derefter
 Påskegudstjeneste for pensionister kaffe og underholdning 
  fælles for sogne- og valgmenighed           Hørup  Kirkecenter
28. marts  Skærtorsdag  Levring
29. marts  Langfredag   Vinderslev. Læsninger
31. marts  Påskedag  Hørup

  1. april    ingen     
  7. april   ingen 
14. april    ingen (se 16. april)
16. april hverdagsaftensgudstjeneste tirsdag Hørup kl. 19.     
   konfirmandholdet medvirker.
   Derefter kaffe og fællessang  
   i  salen 
21. april  3. søndag e. påske  Hørup 
26. april  Store Bededag  Vinderslev kl. 10.     
   konfirmation
28. april    ingen    
    
  5. maj 5. søndag  e. påske  Levring 
  9. maj  Kristi Himmelfart   Vinderslev
12.  maj   ingen
19. maj  Pinsedag  Vinderslev
20. maj   ingen 
26. maj   ingen 

  2. juni 1. søndag e. Trinitatis  Hørup
  9. juni  2. søndag e. Trinitatis  Vartov og Københavns
   Valgmenighed kl. 10.  Årsmøde
16. juni  3. søndag e. Trinitatis  Levring
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk


