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Dybt hælder året i 
sin gang,
snart ødes eng og 
lund.
Farvel med al din 
lyst og sang,
du korte som-
merstund!

C. J. Boye 1833
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Busturen til Mols og Dråby - en solrig sensommersøndag den 20. september

Sensommerturen
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Tilværelsens kampe kan være meget kon-
krete, når vi er på fodboldbanen med to 
hold direkte overfor hinanden. 

Men vi fører også kampen dér, hvor vi sy-
nes, vi ikke har mange chancer ene men-
neske. Når vi ikke kan overse modstanden 
eller ikke rigtig kan definere det gode, som 
vi gerne vil fremme. For hvad er den gode 
tilstand? Ifølge det bibelske tilværelsesbil-
lede vil der altid være flere om det, hvis det 
skal være et godt liv. Det skal være holdspil 
med mindst to parter. Ganske vist søger Je-
sus ensomheden på øde steder, men dér er 
han heller ikke alene. Han har nemlig Gud, 
sin far, med sig, også når han konfronteres 
med en djævelsk modkraft, der frister ham 
til kun at arbejde for sig selv.

”Der er skal mere end én til at elske og slås” …
synger vi i en af de nyeste sange i højskole-
sangbogen og DGIs sangbog. Og sammen 
med hvad vi selv erfarer undervejs, er det 
udsagn kristent funderet og bygger på, at vi 
har grund til at være tillidsfulde også over 
for dét, som vi ikke selv kan kontrollere og 
se efter i alle kroge og detaljer. 

Den tro og tillid er hele forudsætningen for, 
at livet kan udfolde sig, selvom vi møder for-
hindringer.

Hovedpersonen i dagens evangelieberetning 
er kongelig embedsmand, til daglig i sit em-
bede er han selv autoritet, men føler ikke, han 
har nogen som helst magt selv i forhold til 
det, der her og nu betyder noget. Han er lige 
nu på en helt anden kampplads end sin ar-
bejdsplads, hvor det ikke drejer sig om orden/ 
uorden eller om retfærdigt /ikke-retfærdigt.

For ham er det lige nu liv eller død. Og den 
modsætning vil altid være den afgørende 
modsætning i vores tilværelse, hvis vi ople-
ver at der er kærlighed med i spillet.

Det er kærligheden til hans barn, der styrer 
det, han foretager sig, da han stiller sig for-
an den autoritet, som han har hørt, at Jesus 
har. Og han tager ham på ordet, da Jesus 
siger ”Gå hjem, din søn lever”. De ord tager 
udgangspunkt i, at Guds trang til at dele sin 
kærlighed er der før alt andet, og at Gud 
derfor låner os noget af sig selv, for at vi kan 
leve i tillid, og han selv kan leve med os. 
Ligesom Gud låner sig selv ud til os, låner vi 
menneskeskabninger også os selv ud til hin-
anden. Tit låner vi os ud, netop når vi befin-
der os på en kamp-plads i tilværelsen, hvor 
vi ikke selv kan overse sammenhængen.

Filmen Sommeren 92 handler om det dan-
ske fodboldlandshold, der var meget langt 
fra overhovedet at gøre sig gældende i de 
store afgørende kampe i europamesterska-
bet og verdensmesterskabet. Landsholds-
træneren, som for nylig var sat på opgaven 
at lede holdet, havde næsten ingen chancer 
hos landsholdsspillerne. 

Og årsagen var, at de simpelt hen ikke hav-
de tillid til deres nye træner Richard Møl-
ler Nielsen. Han gav ellers sig selv mere end 
100% med beslutsomhed og grundighed 
- men kunne ikke forklare spillerne, hvad 
han ville have dem til. Træneren arbejder 
imidlertid ufortrødent med sine planer og 
anvisninger om løbemønstre på banen, 
der forudsætter holdarbejde og fællesskab. 
Pludselig – på grund af noget uventet i 
turneringen – rykker det danske landshold 

I tillid låner vi os selv ud - ligesom Gud gør
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frem til med 10 dages varsel at komme i 
europaturneringen – og går efter kamp i 
Sverige mirakuløst videre til semifinalen i 
Tyskland.

Det viser sig at blive afgørende for udfaldet 
af landsholdets spil – så de sommeren 92 
bliver vinder af Europamesterskabet – at én 
af spillerne, Kim Vilfort, står i den samme 
situation som den ulykkelige embedsmand 
i dagens evangelieberetning: Vilforts 10-åri-
ge datter Line er syg af kræft, men der er 
en bedring, og hendes far tager med for at 
spille i Sverige. 
Da Vilfort tager afsked, siger han til Line: 
Kan du passe på min næse, imens jeg er væk? 
og tager symbolsk sin næse i form af sin 
tommelfinger, og låner den ud til Line, in-
den han tager afsted.

Kort før kampen, kaldes Kim Vilfort hjem, 
da Line har akut tilbagefald. Landsholdet 
spiller med reduceret hold, men går som 
nævnt videre og da det viser sig, at det dan-
ske hold skal spille semifinalen, modtager 
Kim ved datterens sygeseng igen opkald fra 
træneren. Den syge Line siger : Du skal tage 
afsted og spille. Hun gi´r sin far fri til at spille 

Fodboldspilleren Kim Vilfort (spillet af Mikkel Boe 
Følsgaard) giver i filmen Sommeren 92 datteren Line 
sin næse til låns

kampen. Og Line gør nu det, som hendes 
far før gjorde til hende. Hun siger til ham: 
Kan du passe på min næse imens du er væk og 
er i kamp?

Og Kim Vilfort og hele landsholdet får sær-
lig motivation på baggrund af, at døden her 
spiller med livet hos Kim Vilfort og hans 
lille familie. For død og liv opfatter vi kun i 
alvorlig kamp med hinanden, når vi også har 
kærlighedens fællesskab at opleve tingene 
ud fra. Det er dette fællesskab i Vilforts lille 
familie, der smittede landsholdet. Ganske 
vist kom den anden Laudrup-spiller med 
i sidste øjeblik før slutkampen mod Tysk-
land, men det var var Kim Vilfort, der sco-
rede begge målene 2-0 og gjorde det danske 
landshold til Europavinder. For den syge 
Line havde lånt sig selv ud til sin far, så han 
kunne skabe et nyt fællesskab med de andre 
– ud fra fars og datters kærlighed og tillid til 
det, som de håbede for sig selv og hinanden. 

I kirkens rum sættes vi også fri i tillid til det, 
vi håber. Vi ser ikke Guds mening i alting. 
Men vi hører her løftet om, at den gode 
magt er der før alt andet og låner sig selv og 
sin kærlighed ud til os, så vi kan bruge den 
sammen. 

Karen Marie Ravn
Ud fra prædiken den 25. oktober 2015 

til 21. søndag efter Trinitatis i Hørup Kirke
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45 konfirmander fra valgmenighederne i 
Herning og Hammerum, Bøvling og Lem-
vig samt Kjellerup havde et flot program 
med ophold på Rønshoved Højskole under 
ledelse af valgmenighedspræsterne Mor-

ten Kvist, Marianne Gyldenkærne og Ka-
ren Marie Ravn. De er her fotograferede i 
Flensborg foran Istedløven (der dog ikke fik 
hovedet med på billedet!) 

Foredrag v/Morten Asbjørn Christensen  
- om DGI Verdensholdets TOUR 2015.

Flere generationer blandt 45 lyttende til Morten Asbjørn 
Christensens beretning om DGI Verdensholdets TOUR 
2015.

Fælles konfirmandlejr
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På Kjellerup og Omegns Valgmenigheds 
konfirmandhold har vi i sæsonen 2015-16: 
Viggo Norman Kristensen, Kris Dybdal 
Møller Hansen og Line Wind Skorsten-
gaard. De ses her fra ryggen på vej op til 
kunstmuseet Aros, hvor de som et af pro-
grampunkterne på en Århustur blev vist 
rundt i udstillingen Out of Darkness. På 
billedet th. er de på vej ud af udstillingens 
mørke rum ud i lyset igen. Vi får dem at se i 
front her i bladet inden konfirmationen den 
22. april 2016.

Minikonfirmanderne Emma Jensen, Heidi 
Foged Pedersen og Andreas Papsø Søren-
sen var den 6. oktober på tur med Karen 
Marie Ravn og en far som chauffør. Vi så ko-
pien af en Vikingekirke, den moderne kirke 
Ravnsbjergkirken, hvor de er fotograferet 
ved døbefonten med Jonas og hvalfisken i 
bunden af fadet. Til slut var vi til skuespiller 
Bodil Allings fotælleteaterforestilling An-
drokles og Løven. Minikonfirmanderne er 
indbudt til fortælling i valgmenighedens sal 
et par eftermiddage i adventsmåneden og 
igen et par eftermiddage inden påske.

Konfirmanderne på vej

Minikonfirmanderne på introtur til Århus
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3. søndag i advent 
den 13. december kl. 14

holder Kjellerup og 
Omegns Valgmenig-
hed koncert med De 
Himmelblå, som er 
dobbeltkvartetten 
med de otte erfarne 

sangere, der de seneste 3 år har glædet os og 
ramt plet med deres sang hver gang.
Som sædvanlig følger vi koncerten op med 
adventshygge bagefter i valgmenighedens 
granpyntede sal. Det bliver 33. og sid-
ste gang at salen pyntes sådan, som Karen 
Marie Ravn har gjort det siden 1983 hvert 
eneste år med friskskovet gran stukket i sa-
lens rustikke loftsbjælker suppleret af røde 
hjerter m.v. Fra og med næste år kommer 
der nye vinkler på julepyntningen. Der er 
dog i år det nye, at adventsarrangementet er 
henlagt til en søndag, så enhver kan være vel 
mødt og nyde eftermiddagen – også de, der 
til hverdag er optaget i dagtimerne. 
De Himmelblå synger i kirken et varieret 
program med både advents- og juletema, 
og de har også sangnumre klar til samværet 
salen. Gløggen dufter, der er hjemmebag til 
kaffen, og Karen Marie Ravn kæder endnu 
engang adventstidens fællessange sammen 
undervejs gennem eftermiddagen til De 
Himmelblås pianist Helge Ellerups akkom-
pagnement. 

Mødeprogram
i Kjellerup og omegns valgmenighed

Nytårsaftensdag 
torsdag den 31. december kl. 10,30
er der nytårsaftensdag guds-
tjeneste uden nadver i valg-
menigheden i Hørup Kirke 
og derefter samles vi i valg-
menighedens sal til kaffe og 
højskolesange. 
Måske har vi den dag navnet på, hvem der 
bliver indsat som valgmenighedens nye 
præst i det nye år efter den 1. maj og kan 
skåle for et Godt Nytår i 2016 både for 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed og for 
den nære og fjerne verden omkring os.

2016
Onsdag den 13. januar 2016 kl. 19
kommer Anders Kjærsig, sognepræst i Nr. 
Lyndelse-Heden sogn på Fyn, og holder 
foredrag i valgmenighedens sal med emnet: 
At rejse er at perspektivere

H.C. Andersen sagde: at 
rejse er at leve.
"Men jeg siger: at rejse er 
at perspektivere" , skriver 
aftenens foredragshol-
der. "Hvad vil det sige? 

Når man perspektiverer, spiller man det 
hjemlige og fremmede ind mod hinanden. 
Ikke ved at trække det hjemlige ind i det 
fremmede, så det bliver til nostalgi og falsk 
tryghed. Heller ikke ved at trække det frem-
mede ind i det hjemlige; det bliver til eska-
pisme og visionsløs drømmeri. 
I stedet skal man lade begge dele komme til 

Benyt valgmenighedens gratis mødebil ved at ringe til Thorning Taxi, 86 88 01 75.
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sin ret, men nu belyst fra den andens vinkel, 
således at man ser noget, man ikke ville være 
i stand til at se, hvis ikke begge dele kom-
mer i spil: det hjemlige og det fremmede. 
Det er metoden."
Anders Kjærsig vil komme ind på så forskel-
lige fænomener som tid, trafik, gastronomi 
og dyrevelfærd. Han hører til den genera-
tion af præster, der ikke er vokset op med 
klassisk musik, men med rockmusik. "Vi 
kan læse tykke kommentarer til Marku-
sevangeliet, samtidig med at vi hører This is 
the end med the Doors". Hjemmet i præste-
gården er præget af hans to store interesser, 
fossiler og rockmusik: store glasskabe med 
fossiler og en stor cd-reol med barndoms-
idolerne Gasolin, Pink Floyd og T-Rex - og 
alle de navne, som er kommet siden.
Anders Kjærsig var i øvrigt opstillet til det 
seneste bispevalg i Odense Stift, men be-
sluttede - nok som den eneste bispekandi-
dat nogensinde - at trække sig før valgkam-
pen gik i gang, fordi det alligevel var noget 
andet, han ville med sit liv og arbejde. 

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19
er der i valgmenighedens sal 
gang i skærm og projektor 
foruden det levende ord. 
Vi får besøg af journalist Per 
Hansen, som mange kender 
fra hans udsendelser som 
programmedarbejder ved TV 2.
Noget, der stadig bliver husket fra de sene-
ste 25 år i TV MIDT VEST, er Per Hansens 
portrætter af midt- og vestjyder, som han 
denne aften selv præsenterer for os under 
titlen: Blandt originaler og andet godtfolk. 
Det drejer sig om mennesker, der tør være 
anderledes og skiller sig ud fra mængden, 
mennesker der er helt sig selv - og hviler i sig 
selv. Det er folk, der er med til at sætte livet i 
perspektiv - ofte med rammende og præcise 

bemærkninger  f. eks. Anna og Arne, Thy-
boen, Marie fra Vedersø, Bulder og manden 
i høstakken. 

Søndag den 28. februar kl. 14 
holder Kjellerup og Omegns Valgmenig-
hed denne sæsons fællesarrangement for 
børn og voksne sammen, og vi har bedt 
Ernst og Bossen, som vi 
havde besøg af sidste år, 
om komme igen. Det er 
pianist Helene Ernst og 
forstander ved Gudenå-
dalens Efterskole Jesper 
Emil Sørensen.
I år kalder de eftermiddagen Sang og for-
tælling – og lidt om den gamle kælling. Vi, 
der var med sidste år, glemmer ikke ”Agur-
kehunden" og "Pigen med søstjernerne" så 
mon ikke vi er nysgerrige på nogle flere gode 
fortællinger? Også denne gang skal vi høre 
enkle og håndgribelige fortællinger, som 
mindre børn kan se for sig, og som samtidig 
har et dybdeperspektiverende indhold også 
for de voksne. 
Ind imellem fortællingen synger vi sammen 
både kanons, klassikere fra højskolesangbo-
gen og nye sange til Helles inciterende kla-
verakkompagnement, der kan få enhver til 
at synge. 
Valgmenigheden er vært for traktementet. 
HUSK tilmelding inden tirsdag den 23. 
februar til formanden på email sv.aage.
thomsen@hotmail.com eller tlf. 40 58 19 
41. Angiv antal børn og antal voksne. 

Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19
Kjellerup og Omegns Valgmenighed holder 
ordinær generalforsamling i valgmenighe-
dens sal med dagsorden efter vedtægterne. 
Der vil ud over generalforsamlingens sæd-
vanlige punkter (se indkaldelsen andet sted 
i bladet) blive orienteret om forårets begi-
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venheder bl.a. afsked med vores gamle præst 
søndag den 1. maj kl. 14 - og senere på en 
anden dato indledningen til et nyt kapitel 
i Kjellerup og Omegns Valgmenigheds hi-
storie med indsættelse af menighedens nye 
præst. 
Efter denne aftens generalforsamling er 
valgmenigheden vært for traktementet med 
øl/vand og kaffe, og sidst på aftenen viser 
Karen Marie Ravn med korte kommentarer 
Billeder fra året der gik. 

Tirsdag den 22. marts 2016 kl. 13 – 15
holder Karen Marie Ravn traditionen tro 
påskelotto i valgmenighedens sal for valg-
menighedens børn fra 3. – 6. klasse med 
brikker til bibelske fortællinger fra både 
Det gamle Testamente og Det nye Testa-
mente med fællessange til, og undervejs er 
der servering foruden påskeæg til at tage 
med hjem.
Denne eftermiddag på tværs af årgangene 
i påskeugen, som også er skolernes påske-
ferie, er samtidig en god lejlighed for den 
kommende konfirmandårgang til at gense 
valgmenighedens hus og salen, hvor konfir-
mandundervisningen foregår fra september. 
Der sendes invitation med brev og email til 
valgmenighedens familier med børn i år-
gangene 3. til 6. klasse. 
Tilmelding til karenmarieravn@gmail.com 
eller tlf. 86881110 

Litteraturkredsen i Alhuset
ledes af Karen Marie Ravn og arrangeres af 
Aktive Kvinder i samarbejde med Kjellerup 

og Omegns Valgmenighed. Litteraturkred-
sen har denne sæson 20 deltagere, som selv 
har foreslået og stemt om, hvilke romaner 
der er på programmet. Kredsen er altid åben 
for nye deltagere.
I efteråret har vi læst Sommerlys og så kom-
mer natten af Jón Kalman Stefánsson, Lyk-
ke Per af Henrik Pontoppidan, Lewis rejse 
af Per Olov Enquist. I det nye år læses til 
tirsdag den 12. januar Signes hjemkomst 
af Lars Johansen, til torsdag den 4. februar 
Hundrede år af Herbjørg Wassmo og ende-
lig til torsdag den 3. marts Tråden af Vic-
toria Hislop

Bestyrelse og suppleanter på arbejde
Efter udløb af ansøgningsfristen til præ-
stestillingen i Kjellerup og Omegns Valg-
menighed er valgmenighedens bestyrelse i 
øjeblikket i gang med opgaven at finde den 

kommende præst.
Bestyrelsen ses her i godt humør på billedet, 
der er taget den 11. november. To af dem er 
suppleanter. Med på billedet er også som nr. 
2 fra højre i forreste række valgmenighedens 
forretningsfører gennem mange år Dorthe 
Kaa, der ikke er involveret i præstevalget. 

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.

Julehilsen
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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

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

Mette Møller Nielsen, kasserer, 
Mausingvej 20 ....................... 8688 6789
 mmn@fibermail.dk

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

Jytte Haarup Jensen - sekretær
Haugevej 20 .......................... 8770 3040
 hlolk@live.dk

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

Rasmus Østerby
Lundgårde 13 ........................ 8688 8826
 rasmus.oesterby@skolekom.dk

VALGMENIGHEDENS
FORRETNINGSFØRER:
Dorthe Kaa
Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.
Træffes mandag aften på ........ 2162 6821
  dorthe-thomas@webspeed.dk

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Præsten meddeler

Siden sidst

Døde:
Gunhild Jensen, Kjellerup, tidl. Vinder-
slev

fra den 15. til den 21. fe-
bruar holder jeg en uges fe-
rie, hvor valgmenighedens 
automatiske telefonsvarer 
vil henvise til den præst, der 
passer valgmenighedens kir-
kelige handlinger
Jeg træffes ellers hele døgnet ved opring-
ning til tlf. 86 88 11 10, der viderestiller 
til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, 
kan der indtales besked eller mailes til 
karenmarieravn@gmail.com

På kontoret i valgmenighedens hus på Kir-
kebakken 13 træffes jeg på tirsdage i tids-
rummet mellem kl. 14 og 15. Ring mig 
op og få en aftale. Det er nemt for begge 
parter, når jeg alligevel tager hen for at være 
på kontoret.

Karen Marie Ravn

ORDINæR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed
onsdag d. 9. marts 2016 kl. 19,00
I Valgmenighedens sal Kirkebakken 13, 
8620 Kjellerup
Dagsorden efter vedtægterne.
Valgmenigheden er som sædvanlig vært for 
traktementet denne aften.
PBV. Svend Åge
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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 anføres er 
gudstjenesten kl. 10,30 
ved Karen Marie Ravn

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

29. november  1. søndag i advent  Vinderslev 

 6. december  2. søndag i advent  ingen 
13. december  3. søndag i advent  Hørup kl. 14 
  Adventskoncert med De Himmelblå. 
  Derefter adventshygge i salen 
20. december  4. søndag i advent  Hørup
24. december juleaften Vinderslev kl. 14
  Hørup kl. 17
25. december juledag  Hørup
26. december   ingen
27. december   ingen
31. december   Hørup
  Nytårsgudstjeneste uden nadver.
  Derefter samvær i salen med skål for 
  Godt Nytår. 

 1. januar  Nytårsdag ingen (se dagen før)
 3. januar Helligtrekongers søndag Vinderslev
10. januar 1. søndag efter Helligtrekger Hørup
17. januar  ingen 
24. januar  Septuagesima Hørup
31. januar   ingen 

 7. februar  Fastelavns søndag  Vinderslev
14. februar 1. søndag i fasten Levring 
21. februar  ingen 
28. februar  ingen, men kl.14
  Fortælleeftermiddag i salen med 
  Ernst og Bossen. Se under møder 

 6. marts Midfaste Vinderslev
13. marts  ingen 
20. marts Palmesøndag Vinderslev
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Motiv fra Vinderslev kirke.


