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November er mørk, og nu, hvor jeg skriver 
disse linjer, er løvfaldet allerede ved at være 
slut. Vandet er begyndt at fryse, og både 
solens og blomsternes lys er efterhånden 
brudt og glemt. For november er mørketid. 
Men når disse linjer læses, er det december, 
og lyset er på sin egen forsigtige og hemme-
lighedsfulde måde allerede ved at vende til-
bage. Både i ganske håndgribelig forstand, 
fordi vintersolhvervet nu nærmer sig, og i 
åndelig forstand, fordi kirkens fejring af 
Gudssønnens fødsel nu ligger inden for den 
nærmeste fremtid.
December er ganske vist også mørk i det 
ydre, ja, måneden er i sagens natur endnu 
mørkere end den foregående, men alligevel 
hviler der et lys over julemåneden – i hvert 
fald for den, som har et levende forhold 
til højtiden og bærer rundt på minderne 
fra de julefejringer, der har afsluttet årenes 
gang i løbet af det liv, der er blevet levet. 
Måske er det særligt barnets tidlige erin-
dringer om juletiden, der bliver hængende 
og ligger dér under overfladen, hvorfra de 
så kan pible frem som en godt gemt glæde, 
når juletiden igen nærmer sig, og bruse op 
til overfladen, når aftenen endelig er inde? 
Som altid kan man jo kun svare for sig selv, 
og selv en højtidsstemt præst kan ikke vide, 
hvad der bor i dybet af andre mennesker. Så 
svaret må blive mit eget: I mit lille liv står 
julen som noget særligt, ja, som en fortryllet 
og lysfyldt tid, hvor virkeligheden har det 
med at flimre en smule, og hvor der vågner 
en særlig glæde i mig, som ikke er så let at 
beskrive, men meget virkelig at være i. Jeg 
husker den fra barndommen, og jeg glæder 
mig som en forventningsfuld far til at gøre 
mit for at række den videre til vores datter.

Ligesom i så mange andre hjem, har vi i 
min familie vores særlige skikke ved jule-
aften. Én af dem er, at vi altid synger den 
samme julesalme, inden vi sætter os til bor-
det. Det er Vilhelm Gregersens Der er noget 
i luften, som derfor har en ganske, ganske 
særlig plads i mit hjerte. For på sin vis er 
det den, selve juleglæden bor i – for mig. Så 
her skal der væves en lille historie ud af dens 
fire vers; vel at mærke ikke bare, fordi jeg 
holder af den, men fordi den er en virkelig 
god julesalme, som med den fineste stilfær-
dighed giver klang og vers til det, der er den 
egentlige juleglæde. 
Salmens begyndelse er en sansning af års-
tiden; en udpegning af, hvad der sker om-
kring det menneske, der nu synger – og 
hvad der kan ske i det menneske, hvis hjerte 
bliver rørt af højtiden og salmeklangen: 

Der er noget i luften, jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven har mistet hvert blad,
der er noget i luften som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen er draget mod 
syd.

Ja, sådan er det jo. For den, hvis hjerte er 
blødt og åbent, kan det føles som om, det 
i juletiden er selve luften, der er sødet med 
andet og mere end, hvad vi ellers går og ind-
ånder. Det kan hverken forklares forstandigt 
eller beskrives tilstrækkeligt, men det føles 
lidt som forår. Selvom alt det grønne først er 
blevet både brunt og blødt og siden fejet til 
side eller brændt af. Ja, for det digtende sind 
kan det næsten indåndes som en stille duft 
af roser og høres som en fjern, men alligevel 
vedholdende efterklang af fuglenes forårs-

2

Mørketid og julelys



3

fryd, selvom roserne jo er døde, og fuglene 
for længst borte. 
Når øjeblikket er rigtigt, kan man både se 
alt dette for det indre øje, høre det i det 
skjulte øre, dufte det med mindernes næse 
og mærke det med den sans, som vi men-
nesker jo ikke rigtig véd, hvad vi skal kalde, 
men som kirken kalder troen. For der er 
digtet både med og i levende billeder, der 
er tilgængelige for enhver, der har den slags 
lyster og længsler, som salmen vil ind til. 
I salmens andet vers udvides og fordybes 
disse billeder, og nu stiger minderne for al-
vor frem om alt det, som tiden har taget, 
men som stadig kan leve i det skjulte og 
gøre sit for at bære et lille liv gennem vinte-
rens mørke:

Der er noget i luften, som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte i ungdommens bad,
der er noget herinde, et strålende minde
med kærter og sang, 
om julen derhjemme, derhjemme hos moder 
en gang.

Der indledes med ganske jævne ord, og vi 
hører endnu en gang, at der er noget ganske 
særligt ved den luft, som indåndes i juleti-
den: Den gør mig simpelthen så glad. Og 
så fortsættes der med en højstemt fremkal-
delse af den ungdomstid, som man – efter 
sigende – også kan bade sit hjerte i, selv når 
den er kommet på tidslig afstand og kun 
findes som mindet om, hvordan man blev 
den, man skulle være. Et strålende minde, 
synger vi, for digteren har ønsket, at vi skal 
tænke på, hvor vi kommer fra, og hvad vi fik 
med fra det hjem, hvor der – forhåbentlig 
– var både lys og sang. Hjemme hos vores 
mor – dengang for kortere eller længere tid 
siden. De ord har en særlig klang, når man 
har lært sangen af sin mor og siden synger 
den sammen med hende – og forbereder 

sig på en dag at synge dem uden hende. Ja, 
for mig er det, som om salmens dybeste lag 
først for alvor har åbnet sig i løbet af den 
sidste håndfuld år, efter at jeg selv er blevet 
voksen og har siddet dér ved julebordet og 
sunget de ord, som min mor engang har lagt 
i munden på mig, og som jeg ikke kan hu-
ske en tid uden. Måske andre også har det 
sådan, eller en dag kan få det sådan med de 
sange og salmer, der hører til i deres hjem. 
Det håber jeg, og jeg håber også, at ordene 
fra de næste to vers kan finde blivende sted 
i både mit hjems og andre hjems juleglæde 
i den fremtid, der kommer. For i salmens 
tredje vers når glædestonen endnu tættere 
på alt det, der både hører til den alminde-
lige erfaring af julens liv og er hovedsagen i 
den kristne højtid:

Der er noget i luften, et barndommens bud,
som lyser imod mig som stjernen fra Gud,
som leder mig stille til frelseren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygted som fuglen, der rej-
ste mod syd.

Ja, så er vi dér, hvor vi skal være – dér, hvor 
det underlige sker, at den jordnære familie-
glæde blusser op til en højde, hvor den kan 
blande sig med noget så uhåndgribeligt som 
hjertets stille, men klangfulde, forventnin-
ger om gode tider og himmelsk lys, der en 
dag skal gøre alle urolige hjerter glade. Det 
er barndommens budskab og barndom-
mens jubel, der stædigt trodser årenes flugt 
og fuglenes vintertræk og nu melder sig 
med fornyet liv og kraft i blødgjorte men-
neskehjerter for at vise dem i retningen af 
den hemmelighed, som de ellers ikke selv 
kan se. Ja, det er højstemte og gådefulde 
ord, men det er sådan, det er. Netop så høj-
stemt og gådefuld er den kristne jul – skri-
ver digteren, og synger vi om, når vi lader 
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hans ord blive vores og får mod til at vedstå 
de længsler, som ser så tåbelige ud for den 
tørre forstand, men er så virkelige for den, 
der først har følt dem.
Det er dét, salmens sidste vers handler om, 
og dette sidste vers har bedst af at stå for 
sig selv. Det skal ikke tværes ud med mine 
mange ord. For den, der har ører, kan selv 
høre, og den, der kender til de dybe længs-
ler, véd jo allerede godt, hvad vi nu venter 
på – og hvorfor juletiden igen i år vil gøre 
os så glade: 

O kom til os alle, du højtidens drot,
om lokken er gylden, om håret er gråt!
Udbred dine hænder, mens lysene brænder,
og skænk os din fred, 
thi evig, ja evig er glæden, når du følger med. 

Glædelig jul til alle 
– når vi kommer så vidt.

Johan Christian Nord

Formandens julehilsen

Jeg vil ønske jer alle i Valgmenigheden en rigtig glædelig jul og et godt nytår samt en tak for 
jeres opbakning til de forskellige arrangementer i årets løb. Vi ses i det nye år!

Svend Åge

Sådan så det ud, da 
nogle af valgmenig-
hedens medlemmer 
var krøbet i kaffe-ly 
for det begyndende 
efterårsvejr på vejen 
hjem fra turen til Øm 
Kloster.
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I den decembertid, der nu kommer, sker der 
forskellige ting i valgmenigheden. Nogle af 
dem er der intet overraskende ved, for det 
eneste nye ved dem er, at præsten er ny (og 
uprøvet!); andre er der en anden friskhed 
over. Så derfor følger der her nogle linjer om 
både det ene og det andet.
I løbet af det næste kvartal vil der vanen tro 
blive indbudt til sammenkomster og fore-
dragsmøder i salen på Kirkebakken. 
Lørdag den 10. december indbyder vi til 
en musikalsk adventskomsammen. Der har 
været rod med denne dato i de to sidste kir-
keblade, men det står hermed fast, at den 
rigtige dag er lørdag d. 10. december, og det 
kan også findes i dette blads oversigt over 
alle kvartalets arrangementer. 
Så vidt de mere dagligdags begivenheder 
i menigheden. Der er også noget mindre 
dagligdags. Vores mangeårige organist Lene 
Henriksen har opsagt sin bibeskæftigelse 
hos os for at få mere tid sammen med sin 
familie. Vi takker Lene for hendes tid i valg-
menigheden og ønsker hende alt godt i den 
tid, der kommer. 
I samme omgang kan vi her meddele, at be-
styrelsen har fundet os en ny organist. Han 
hedder Søren Bormann, og man kan læse 
om ham længere henne her i bladet, hvor 
han selv har fået ordet og fortæller lidt om 
sig selv og sin baggrund for at blive organist. 
Herudover vil vi gerne indbyde dem, der 
efter endt læsning af den (ligeledes) unge 
mands beskrivelse af sig selv og sin virkelyst, 
skulle have fået lyst til at se ham an, til en 
sangaften i salen, hvor Borman vil sidde bag 
klaveret og fortælle om aftenens sange – og 
måske røbe lidt mere om sig selv, end hvad 
der fremgår af den formelle beskrivelse. Det 

bliver kl. 19.00 d. 15. december, og det 
står også anført under mødeplanen længere 
henne i bladet. Endelig skal det allerede her 
nævnes, at en del af tanken med at ansætte 
den nye organist er, at han ikke kun skal 
spille ved gudstjenesterne og de andre kir-
kelige handlinger, men også udfylde andre 
musikalske opgaver. Blandt andet – og som 
det vigtigste – er det tanken og håbet, at han 
skal lede et kor under valgmenighedens tag, 
hvor de, der har lyst til at styrke sangstem-
men og kendskabet til både den kirkelige og 
folkelige musik, kan mødes og lade sig føre 
af en både kyndig og venlig taktstok. Alle-
rede nu i midten af januar indbyder vi til et 
aftenmøde i salen, hvor de, der har lyst, kan 
troppe op og høre om planerne. Der kræves 
ikke andet end sanglyst og sangglæde, og 
man kan læse opslaget om mødet længere 
henne i bladet, ligesom der også vil komme 
et opslag i avisen.
Så vidt om organisten. Julen fejres på vanlig 
vis med gudstjenester i Vinderslev og Hø-
rup – dog med den afvigelse, at vi på ju-
leaftensdag er blevet tildelt lidt senere tids-
punkter i kirkerne end almindeligvis. 
Til nytår mødes de, der har lyst til gudstje-
neste og efterfølgende sammenkomst i sa-
len, hvor vi drikker et glas og ønsker hinan-
den alt godt for det nye år.
Og til januar begynder så et nyt år med 
foredrag i både januar og februar, som jeg 
glæder mig til og håber, at de, der kommer 
med, får både gavn, glæde og morskab af. 
Man kan læse lidt om de enkelte foredrag 
her i mødeplanen – og hvis man vil vide 
mere, kan man spørge præsten.  
Så vidt for nu. Alt godt til jer i juletiden og 
i det nye år!

Den kommende tid i valgmenigheden
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Valgmenighedens læsekreds

Konfirmandundervisningen er i gang

Valgmenighedens læsekreds har holdt sine 
første møder, hvor to håndfulde læselystne 
mennesker – af begge køn –  indledte med 
at beslutte, hvad vi skulle læse sammen, og 
siden mødtes vi om den første bog. Det var 
en god aften, og vi glæder os til at fortsætte 
med læsning, bogsnak og hvad, der nu kan 
komme ud af det. Læsekredsen fungerer så-
dan, at de deltagende skiftes til at vælge bø-
ger, som både kan være for eksempel roma-
ner, debatbøger og biografier. Det betyder, 
at man kommer i den uvante og – måske 

endda – heldige situation at læse noget, man 
måske ellers ikke ville være faldet over. Det 
gjorde jeg ved den første aften, og det var 
ikke en dårlig ting. Vi kommer til at mødes 
cirka en gang om måneden, og hvis man har 
lyst til at være med, er man velkommen til 
at kontakte mig eller Erik Lassen fra Kirke-
bakken 7b. Så kan man høre lidt om, hvor-
dan det foregår, og om hvad der skal læses 
til næste gang, og hvornår vi mødes.

I oktober gik konfirmandundervisningen 
i gang, og både de otte elever og den uprø-
vede præst har nu haft lidt tid til at vænne sig 
til hinanden. Jeg har fortalt for børnene fra 
Nordens mytologi og Det Gamle Testamen-
te, og vi har talt sammen om noget af alt det 
store – og også om en del af alle de småting, 
der kan dukke op, når ordet er frit. Her i de-
cember kræver skolen børnenes kroppe, sind 
og tid tilbage, og vi mødes så igen til under-
visningen i det nye år, hvor vi går i gang med 
kernefortællingerne fra Det Nye Testamente, 

som i sagens natur udgør det vigtigste stof i 
konfirmandforberedelsen. Min tanke har væ-
ret at begynde med myternes antydninger og 
de drabelige fortællinger om livets hårdhed 
fra kristendommens forhistorie i Det Gamle 
Testamente – og så derfra gradvis nærme mig 
det særlige ved den kristne tro, som adskiller 
den fra andre religioner. Vi får se, hvordan 
den plan kommer til at spænde af. Men sik-
kert er det, at også denne del af præsteger-
ningen er ny for mig – og jeg lærer ganske 
gradvist, hvordan man bedst går til den.

Ved det første møde i læsekredsen var der stemning for et tænde op i pejsen. 
Pastor Nord påtog sig dristigt og selvsikkert opgaven, og alle endte med at 
dufte lidt af værtshus, da de gik hjem. For han var - trods fortiden som 
højskolelærer - åbenbart ikke så god til at tænde op, som han selv havde 
forestillet sig, og der udviklede sig således ikke så lidt røg i salen. Næste 
gang har han lovet at forberede sig med ordentligt optændingsbrænde.
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Nogle af valgmenighedens medlemmer 
har jeg allerede været på besøg hos, og an-
dre kommer jeg til her i juletiden, hvor jeg 
tager rundt til de ældste medlemmer med 
en lille julehilsen fra menigheden. Men de 
fleste medlemmer har jeg i sagens natur 
endnu ikke været hjemme hos. Jeg synes, 
det er godt og rigtigt, at jeg lærer alle de 
medlemmer at kende, som gerne vil lære 
mig at kende, men jeg vil meget nødig løbe 
folk på dørene. Så lad mig her melde klart 

ud – nu også på skrift: Hvis man har lyst 
til at sige dav – og måske byde på kaffe og 
klejner – skal man endelig sige til, så siger 
jeg ja tak, og vi aftaler en dag. For jeg kan 
ikke selv vide, hvem der gerne vil have be-
søg, og jeg vil derfor være meget glad for, at 
de, der gerne vil hilse på mig, selv indbyder 
mig. For ellers bliver det uoverskueligt i mit 
lille hoved.

Johan Christian Nord

Jeg hedder Søren Bormann og er cand.mag. 
i fagene musikvidenskab og oldtidskund-
skab. Sideløbende med min uddannelse 
på Aarhus Universitet uddannede jeg mig 
som kirkemusiker i orgel og korledelse ved 
Vestervig Kirkemusikskole – hvor jeg blev 
færdig isommer.
Jeg er opvokset i Herning og har sunget un-
der korlederen Mads Billes ledelse i Herning 
Kirkes Drengekor fra 1998-2010. I den pe-
riode blev jeg bekendt med og optaget af 
forskellige tiders kirkemusik. Sidenhen har 
jeg sunget i Aarhus Universitetskor og i Vor 
Frue Kirkes Kantori i Aarhus. 
I mit kirkemusikalske arbejde stræber jeg 
efter at lade kirkemusikken afspejle og re-
flektere tekstrækkerne. Salmeledsagelsen fra 
orgelet skal netop ledsage og lede, ikke kvæ-
le menighedens sang. Ud over min nye stil-
ling som organist ved Kjellerup og Omegns 

Valgmenighed, komponerer jeg også musik 
til brug i kirken.
Jeg glæder mig til at komme i gang med ar-
bejdet.

Søren Bormann

Besøg af præsten

Den nye organist
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Møder og foredrag i salen

Lørdag d. 11. december kl. 14.00: Jule-
koncert og efterfølgende sammenkomst 

Som optakt til 
julen indbydes 
der til julekon-
cert i Hørup 
kirke med Jean-

net Ulrikkeholm, som byder på en sammen-
fletning af sang og fortælling til adventsti-
den. Efter koncerten er der kaffe, fællessang 
og almindelig snak i valgmenighedens hus.

Kom og mød den nye organist torsdag d. 
15. dec. Kl. 19.00
Alle, der måtte have lyst til at møde den 
nye organist og høre lidt fra både mund og 
hånd, har mulighed for det denne aften. Vi 
indbyder til en sangaften med Søren Bor-
mann, hvor han både vil spille og fortælle 
om musikken og lidt om sig selv. 

Nytårsaftensdag kl. 10.30
Som traditionen byder det, vil vi samles 
til gudstjeneste nytårsaftensdag kl. 10.30 i 
Hørup Kirke og bagefter gå over i valgme-
nighedens hus til sang, kaffe og et glas, hvor 
vi vil ønske hinanden et godt og lykkebrin-
gende nytår.   

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Kjel-
lerup og Omegns Valgmenighed tirsdag d. 
7. marts 2017 kl. 19,00 på Kirkebakken 13. 

Dagsorden efter vedtægterne.
På bestyrelsens vegne

 Svend Åge

Tirsdag d. 10. januar foredrag om Luther 
i Thorning 
ved Johan Christian Nord 
I 2017 er det 500 år 
siden, Martin Luther 
hamrede sine teser 
imod pavekirken på 
Domkirkeporten i 
Wittenberg og der-
med indledte, hvad 
der senere blev til reformationen. I den for-
bindelse – og vist også for at se giraffen – 
har sognemenigheden i Thorning indbudt 
jeres præst til at holde foredrag om Martin 
Luther og betydningen af hans tanker for 
det, der blev til reformationen og vores nu-
tidige verden. Det gør jeg denne aften un-
der overskriften ”Bevar os Herre, ved dit ord” 
– Martin Luthers kamp for at rense den krist-
ne tro – og alle medlemmer af valgmenighe-
den er meget velkomne til at gå på gæstebud 
i Thorning og høre egen præst. Ud over at 
jeg vil fortælle om Luther, reformationen og 
tidens underlige gang, skal der også synges 
en håndfuld af Luthers kernesalmer denne 
aften, for det er i dem, man for alvor kan 
mærke, hvad der var på spil for reformato-
ren – og hvad der også i dag er hovedsagen i 
den evangelisk-lutherske kristendom.  
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Onsdag d. 11. januar: Aftenforedrag ved 
freelancejournalist og cand. mag. Aein 
Amripour 
Kulturmøder på godt og ondt – et foredrag om 
at vokse op som eksiliransk dansker.

Det er ikke en 
fordel at være 
anderledes end 
sine venner som 
barn – slet ikke 
i forhold til 
den kulturelle 
baggrund. Det 
er en kamp at 

færdes mellem to kulturer. For en voksen 
er kulturforskelle lettere at forholde sig til, 
men det er også her, man får et alvorligt an-
svar for at vælge mellem to kulturer. Fore-
draget vil handle om den personlige kamp 
mellem to kulturer og om sidenhen at skul-
le skelne venner fra fjender i det politiske 
landskab, hvilket skaber konflikter i både 
den iranske og den danske lejr.

Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 18.30
Der indbydes til et opstartsmøde for valg-
menighedens kor, hvor organist Søren Bor-
mann vil fortælle om planerne for arbejdet 
med at styrke sangens liv i menigheden – og 
på egnen. Alle med lyst til sang er hjertens 
velkomne, og man må også gerne tage et 
ikke-medlem under armen, hvis man skul-
le kende sådan ét med folkelig og kirkelig 
sanglyst. 

Tirsdag d. 7. februar: Aftenforedrag ved 
skuespiller Kjeld Høegh

Danske sprogbilleder – en 
dialektaften
Foredraget vil give et auten-
tisk og underholdende ind-

blik i en række af landets mest kendte (og 
elskede) dialekter. Der vil – efter Kjeld Hø-
eghs eget udsagn – blive taget behørigt og 
humoristisk hensyn til både det originale 
udtryk og de lune særpræg i folkekarakte-
ren, idet han søger at identificere sig med 
de personer, der er kendetegnet ved netop 
det pågældende lokalsprog. Undervejs hører 
vi bl.a. thybo-mål, himmerlandsk, alsisk, 
fynsk, sjællandsk og mønsk.

7. marts kl. 19.00: Generalforsamling i 
valgmenighedens hus

Torsdag d. 23. marts: Aftenforedrag ved 
præst og forfatter Sørine Gotfredsen
Nåde i narcissismens tid

Mennesket kommer nemt til at vende blik-
ket for meget indad, og livet i den moderne 
verden opfordrer til det. Vi kalder det selv-
stændighed, individualitet og personlige 
valg, men narcissismen driver os rundt ved 
vore følelser og gør os dårligere til at tjene en 
sag og ære den anden. Med hjælp fra blandt 
andre Grundtvig og Kierkegaard samt den 
store litteratur forsøger Sørine Gotfredsen 
med udgangspunkt i sin bog Løft blikket - 
Nåde i narcissismens tid at hjælpe os tilbage 
til fast grund. 
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Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

G U D S T J E N E S T E R
Hvor intet andet er anført 
finder gudstjenesten sted 
kl. 10.30.

Valgmenighedens gratis kirkebil kan bestilles fra og til egen dør 
hos Thorning Taxa 86 88 01 75, helst dagen før. 

4. december  2. søndag i Advent Ingen
11. december  3. søndag i Advent Vinderslev
18. december  4. søndag i Advent Hørup
24. december  Juleaftens dag Vinderslev: kl. 15.30 
  og Hørup: kl. 17.00
25. december  Juledag  Vinderslev
26. december  2. juledag  Ingen
31. december Nytårsaftensdag Hørup  
 - Gudstjeneste og efterfølgende  
 sammenkomst i salen
1. januar Nytårsdag Ingen
8. januar 1. søndag e. Helligtrekonger Vinderslev
15. januar  2. søndag e. Helligtrekonger Hørup
22. januar  3. søndag e. Helligtrekonger Ingen
29. januar  4. søndag e. Helligtrekonger Hørup
5. februar Sidste søn. e. Helligtrekkonger  Vinderslev
12. februar Septuagesima Ingen
19. februar Seksagesima Ingen
26. februar Fastelavn Hørup
5. marts 1. søndag i Fasten Levring
12. marts 2. søndag i Fasten Hørup
19. marts  3. søndag i Fasten Ingen
26. marts Midfaste Ingen
2. april Mariæ Bebudelse Vinderslev
9. april Palmesøndag Hørup
12. april Fællesgudstjeneste  Hørup Kl. 14 
 for plejehjemsbeboere  
 og pensionister 
13. april Skærtorsdag  Vinderslev
14. april Langfredag Levring
16. april Påskedag Hørup
17. april 2. påskedag  Ingen 
23. april 1. søndag efter påske  Hørup
30. april 2. søndag efter påske Ingen
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