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Træk vogn af hus, 
tag kæp ved krog!
Følg med, følg med 
på forårstog,
Med knark af hjul 
og knirk af åg-
Vidt ud i verden!
Johannes V. Jensen
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Salen med træet, flot foreviget af fotograf Martin Ballund, Midtjyllands Avis. 

Helligtrekongers-
gudstjeneste 
den 5. januar

3 af de 5 konfirmander havde 
denne dag en helt anden rolle!
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Af Karen Marie Ravn

Iben Krogsdal har udgivet interviewbo-
gen  ”De måske kristne” ( Forlaget  Anis,  
2012). Vi havde i Kjellerup Valgmenighed 
besøg af hende i november 2010 sammen 
med ægtefællen Morten Skovsted,  med dia-
logforedraget "Coaching eller Kristendom".  

Folkekirkemedlemmers livsfortællinger 
I sin bog har Iben Krogsdal interviewet 40 
yngre og ældre mennesker om deres livs-
forløb og analyseret, hvordan de i deres 
fortælling forsøger at skabe mening ud fra 
deres egen medgang og modgang.  Fælles 
for personerne er, at de alle er medlemmer 
af folkekirken, men Iben Krogsdal har ikke 
haft religion som fokus. Alligevel er der for-
skellige versioner af forholdet til kirke og 
kristendom, som kommer til udtryk hos in-
terviewpersonerne under de mange timers 
samtaler. For nogle af personerne er kirke 
og kristendom er ét og det samme, mens 
andre af de interviewede mener, at der er 
forskel på kristendommens måde opfatte 
og forholde sig til tilværelsen - og så kirkens 
praksis og forkyndelse.

Når de fortæller deres livshistorie, kommer 
de ældre personer gennemgående ikke ind 
på, hvorfor de f.eks. er blevet syge. Det var 
bare et vilkår. Og hvis de ældre mener, at der 
er en skæbnemagt, så er det en ydre magt, 
der ligesom anviser dem forskellige steder, 
eller er noget, der bare er biologisk bestemt.   
At forklare det onde overlader mange af 
de ældre til Gud. For mange af de ældre er 

barndommen blot det gode udgangspunkt, 
ofte uanset de ydre forhold. 

Til forskel fra de ældre interesserer de yng-
re sig for, hvorfor f.eks. de er blevet syge. 
Nogle af dem accepterer ikke det onde som 
ondt, men arbejder med, hvad de kan bruge 
dét til i deres indre personlige udvikling. 
Det drejer sig for de yngre ikke om vilkår, 
men om vækst. Dog vender netop de yngre 
tit i deres livshistorier tilbage til, hvordan de 
selv reagerede på oplevelser i barndommen.   

3 grupper folkekirkemedlemmer 
For at tydeliggøre tendenser i folkekirke-
medlemmers forståelse af sig selv og deres 
tilgang til kristendommen,  inddeler Iben 
Krogsdal  de personer, hun har  interviewet,  
i  3 grupper: forgrundskristne, baggrunds-
kristne og spirituelle. På de følgende sider 
kan læses klip af nogle overvejelser fra in-
terviewpersonerne i den baggrundskristne 
gruppe samt fra en enkelt af interviewper-
sonerne  i den spirituelle gruppe.     

 Baggrunds-kristne 

Som valgmenighedsmedlemmer 
hører vi til den del af befolkningen 
– faktisk 79% af alle borgere i Dan-
mark – der er medlem af Den danske 
Folkekirke.

Inden for denne store grup-
pe er der forskellige holdninger                                               
til medlemsskabet og meget forskelli-
ge opfattelser af kristendom og kirke.
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Kirsten 70 år - tidl. folkeskolelærer opvokset 
i en familie, der kom en del i en grundtvigske-
valgmenighed -  hvor moderen havde indre-
missionsk baggrund, og faderen var glødende 
radikal og grundtvigianer . Nogen gange er 
det svært at gå i kirke. Det er ikke der, jeg 
finder min kristendom, synes jeg.  Jeg kan 
lide at gå i kirke for at høre en præst, der 
siger nogle gode ting, og for at synge nogle 
gode salmer. Jeg synes, at i salmerne udtryk-
kes kristendomme allerbedst, altså i de gode 
salmer. Men jeg kan ikke sige at jeg mærker 
Gud i kirken. Jeg tænker sommetider, især 
når jeg kigger på kirken og er glad for, at jeg 
kan se den fra vores nye hus: AT det er så 
fantastisk! At den har stået der urokkeligt, i 
evigheder, Alle de mennesker, der har været 
derigennem. Men, Ja fællesskabet er jo vig-
tigt og godt, og det kan jeg heller ikke sige, 
at jeg føler i kirken. Jeg går heller ikke til 
alters, det siger mig ingenting, det har jeg 
aldrig gjort …(…) Men jeg kan godt lide 
at være i en kirke, og i udlandet går vi no-
gen gange i kirke, og dér kan jeg godt føle 
fællesskabet. Så det er ikke sådan, at jeg er 
modstander af at gå i kirke, men jeg har nok 
tit store krav til, at jeg skal være ærlig i det, 
jeg gør.

Jasper 36 år – jobcenterleder -  har fra helt ung 
fået afløb for det åndelige i musik og er fra glø-
dende ateist og religionshader gået til i de senere 
år at have åbnet sig for kirken  og kalder sig nu 
agnostiker. Ved et dødsfald i nærmeste familie 
tænkte han for første gang i sit liv, at han - må-
ske -  skulle tale med en præst: Grunden til at 
jeg siger måske, er, at kirken ikke er på vej 
tilbage i mit liv eller på vej ind i mit liv; 
men både for mig og min kone kan man 
sige, er det at være religiøs i en eller anden 
forstand eller bruge kirken eller bruge reli-
gionen ikke længere noget frygteligt. Det er 
bestemt noget, vi har respekt for. Respekt 

for rummet især, den måde at kunne mødes 
som mennesker og også, kan man sige, være 
små. Det er er noget, der er vokset i os begge 
to, tror jeg (…) Og det der med rummet og 
at vi kan være små, det er det, det giver for 
mig. Også fordi jeg savner det. Jeg savner et 
sted, hvor jeg selv er lille. Fordi jeg har brugt 
det dér åndelige noget rigtig meget gennem 
musikken, og det har jeg ikke på sammen 
måde mere. Jeg har også i perioder medi-
teret og jeg savner det rum, hvor det sker. 
Men jeg kan godt lide kirkerummet på den 
måde, at det er et sted hvor man både taler 
til hovedet, til det rationelle hoved, og også 
til din sjæl på en eller anden måde, til dig 
som menneske. 

Morten 43 år – skolelærer. Han svarer først på 
spørgsmålet om han er religiøs – og derefter på , 
om han tror på noget. Jeg er ikke fra et religi-
øst hjem, altså jeg er fra et ganske alminde-
ligt kristent hjem jeg er konfirmeret og ...Jeg 
tror nok, jeg ser med videnskabelige briller 
på den kristne tankegang, på bibelen og Det 
nye Testamente, og det gamle for den sags 
skyld også. Og det er jo en måde at forklare 
verden på, på samme måde som den viden-
skabelige er en måde at forklare verden på, 
der er mange paralleller, om man kan bevise 
det ene eller det andet, det er sådan set lige-
gyldigt. Jeg har det rigtig fint med at være 
rundet af den – være den kristne person jeg 
er,  uden at være … jamen jeg kan ikke an-
det. 

På spørgsmålet om han kunne finde på at 
bede fadervor med sine børn, svarer han: Jeg 
har tænkt lidt over det, de går jo på en fri-
skole, hvor der er morgensang hver morgen. 
Og ved skolestart så er der også et fadervor, 
når de starter efter sommerferien. Nej, det 
er ikke noget, jeg har taget stilling til… Jeg 
tror, at hvis vi skulle slå en krølle på det, jeg 
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snakkede om før med kristendom, det kan 
måske lyde som et paradoks, men jeg sy-
nes, at religion også er en privatsag. Og jeg 
kunne selvfølgelig godt lære dem fadervor, 
men i og med at jeg gerne vil give drengene 
alle de oplevelser, de kan få i verden – men i 
sådan en kondenseret form, hvor det passer 
til dem – så har jeg lidt svært ved at argu-
mentere over for mig selv, at det ville være 
godt at lære dem fadervor, for det kan jeg 
ikke kondensere til noget. Det er det, det er. 
Det har jeg lidt svært ved at introducere for 
dem. De må gerne få det i skolen og i kir-
ken og til barnedåb, og hvor det ellers falder 
naturligt på en måde, som det ikke helt gør 
derhjemme. Jeg synes at tingene skal være 
naturlige, jeg har det ikke så godt med at 
være påtaget, og det bliver det lidt for mig. 
Altså, vi har da en billedbibel, og jeg har da 
også læst nogle historier, så er det er da ikke 
helt fremmed for dem  - men det er mere på 
det historiske plan, på det indholdsmæssige 
plan, ikke konkret, som jeg synes fadervor 
er. 

Poul 72 år, tidligere skoleleder, opvokset i 
grundtvigsk friskolemiljø, betegner sig som ate-
ist, har som ung set billeder af menneskelige li-
delser under 2. verdenskrig. Da jeg var 16 år og 
gik på præliminærkursus, blev det pludselig 
vigtigt for mig at finde ud af, hvad menin-
gen med livet var. Ja, om det var noget så-
dant, et ungt menneske kunne lægge sit liv 
an på. Men jeg kan huske, at jeg tumlede 
med det alene, og jeg turde ikke begynde 
at snakke med mine forældre om noget 
med, "jamen, eksisterer Gud virkelig?" Og 
det kunne jeg måske nemmere have gjort, 
hvis det havde været et almindeligt religiøst 
miljø, hvor man ikke snakkede så meget om 
sådan noget. ... Jeg syntes stadig, at det var 
et lidt voldsomt skridt sådan åbenlyst at be-
give mig ud i at sige: alt det I har levet på og 

I har bygget hele jeres tilværelse op på, det 
giver jeg ikke noget som helst for. Så jeg er 
ikke meldt ud af folkekirken, og jeg har ikke 
sagt, at mine børn ikke skal døbes og kon-
firmeres. Jeg opfatter kirken som en kulturel 
institution, som er en del af vores kultur, det 
er også en del af min kultur, som jeg ikke 
ville udelukke mine børn fra dengang. På 
spørgsmålet, om hvorfor han ikke har udmeldt 
sig af folkekirken, siger Poul,  at han er blevet 
ved at vende tilbage til troen, som stadig optager 
ham. Troen har fulgt mig, vel på den måde, 
at når jeg  dykker ned i det og interesserer 
mig for det og  læser artikler og holder Kri-
steligt Dagblad, så er  det vel fordi, det lig-
ger i mig at … Kan du have taget fejl?  Eller 
er der noget, du alligevel ikke har forstået ?
Han og hans kone er kommet til gudstjeneste 
af og til i den lokale sognekirke. Ja, men når 
jeg sidder ved indgangsbønnen og vi beder 
fadervor: Jamen, der er ikke nogen fader. 
Du som er i himlen: Nej, det er der ikke. 
Genopstanden fra de døde: Nej, det tror jeg 
ikke på. Så at sige alle de ord, der bliver sagt 
, sidder jeg og tænker:   Det vil jeg simpelt-
hen ikke være med til, det her.  Så synes jeg, 
det er svært at gå i kirke. Altså: Kan man gå 
i kirke og tage afstand fra alle de grundlæg-
gende elementer i kristendommen? 

Mie, 39 år, mellemleder i kommunikationsafd. 
i en produktionsvirksomhed. Har på kurset i 
forbindelse med arbejdet lært selvudviklingsme-
toden NLP (Neurolingvistisk programmering). 
Man kan styre sine følelser og tanker, i ste-
det for at være offer, som siger, at man ikke 
selv kan styre sine tanker. At følelser og tan-
ker og stemninger bare kommer til en, så 
man er i deres vold. Man kan faktisk lære 
sig teknikker til at styre sine tanker positivt.
Hvis man er i krise, så er det svært at tro, at 
man kan ændre sine følelser ved at tænke på 
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en anden måde, men det kan man faktisk 
godt (..) Det er nogle okay værdier der er 
i folkekirken, synes jeg. Det der med tilgi-
velse og accept og næstekærlighed …. Og 
være åbne overfor …. Ifølge min tolkning 
af kristendom, det med åbenhed.  Altså alle 
må komme i kirken. Alle er del af det fæl-
lesskab. Og at man kan tilgive, og at man 
kan acceptere. Og det er også noget, jeg har 
arbejdet med: Jamen jeg må tilgive, selvom 
der ikke er nogen, der har bedt mig om for-
ladelse. Altså det er ikke sådan, at jeg har 
læst det i Bibelen og aktivt tænkt, at tilgi-
velse er en god ting. Jeg ved ikke, hvor det 
kommer fra. Men jeg synes, da mine børn 
blev døbt, at det var en naturlig og god tra-
dition at give dem.

Hanne 54 år, alternativ helbreder. Når jeg ser 
tilbage i historien, på hvordan Bibelen blev 
skrevet, så hører jeg til dem, som tror, at der 
er meget historie i den, som er rigtig. Men 
der er også meget i den, som er sorteret fra, 
og meget som præster fra den tid har siddet 
og bestemt: hvad skulle den indeholde, den 
bog, i forhold til hvad de syntes. Altså der er 
sorteret en masse fra med kvinder i bibelen.  
Der er også sorteret fra – er der mange, der 
siger – hvad der har stået om reinkarnation. 
Hvordan tingene blev tolket, har jo givet 
præsterne dengang en enorm magt …..alt-
så der har været et årtusind langt virkelig 
stærkt magtimperium, som så langsomt be-
gynder at opløses nu.  Kirkerne herhjemme 
har jo i hvert fald ikke den søgning, som 
dengang. Der kom godt nok Luther ind og 
reformerede og bestemte, at det skulle være 
sådan. Men så blev kirke jo for mig næsten 
intellektualiseret, altså det blev for meget 
ord. Og i dag er kirke for mig åndsforladt. 
Altså der var noget andet, der blev taget 
væk, hvor det blev mere ordets kraft. 
På spørgsmålet om hun er kristen, ville hun sige: 

Jeg ville sige, at det er jeg også. Jeg er også 
buddist. Jeg er også hinduist, Jeg er også 
jøde, jeg er også … (slår ud med armene) 
… Og hvis jeg skal sige, jeg er det hele, så 
vil jeg sige, at jeg er de esoteriske dele af alle 
religionerne, de mystiske dele af alle religio-
nerne. Det er dér, hvor det hænger sammen. 
Jeg har studeret meget det jødiske kabbala, 
islams sufisme og østkirkens og vestkirkens 
mystikere og fundet ud af, at det, de når 
frem til alle sammen, er det samme: at alt 
er ét. For det andet er det, at kærligheden 
er det gennemgående tema i alle religioner, 
men at essensen er blevet spredt ud som 
eger i et hjul og verdsliggjort, kan man sige, 
så flere mennesker har kunnet spise det. 
Altså vi har ligesom skullet opleve forskel-
ligheden, inden vi begynder at søge indad 
i enheden. 

Fordi tro er noget, der praktiseres og hele 
tiden sker i forskellige sammenhænge, så 
er det vanskeligt at udskille en ”ren” eller 
”egentlig” kristen tro fra en ”resterende” og 
”ikke-egentlig tro” 
…….Ved at se på, hvordan hverdagens kri-
stendom er, kan vi forstå noget om, hvad 
kristendom – også – er. 
Hverdagstroens forbundne flerhed står 
ikke i modsætning til eller leder væk fra 
opstandelseshåb. I stedet er der tale om, at  
kristendom udspilles i hverdagen gennem 
et overskud af netop mangfoldigt levende 
værens-praksis – om end den ofte udfolder 
sig på ganske uortodokse måder. 

Cand.theol og ph.d. Christine Tind Jo-
hannesen-Henry i artiklen ”Mangfol-
dighed er en udfordring for teologien”,                                    
Dansk Kirketidende  nr. 2 , 2014, side 13 



Tirsdag den 11. marts kl. 19,30
Afholder vi Kjellerup og Om-
egns Valgmenigheds orDinær 
generAlForSAMling i valgmenig-
hedens sal med dagsorden efter vedtægter-
ne. Se indkaldelse i årsprogrammet, i kirke-
bladets decembernummer samt Kjellerup 
Tidende. Der er i år to bestyrelsespladser 
samt suppleantpladsen, der skal besættes, så 
mød op og gør jeres stemme gældende og 
hør om vores virke og regnskab.

Tirsdag den 8. april kl. 19 
holder vi en hverdagsaftensgudstjeneste 
ved valgmenighedspræsten i Hørup kirke 
med efterfølgende kaffe og højskolesang 
frem til ca. Kl. 21. Hvis vedtægtsændringer 
behandlet på generalforsamlingen den 11. 
marts er vedtaget til andenbehandling, vil 
der desuden blive afholdt en kort, formel 
eKSTrAorDinær generAlFor-
SAMling ved kaffebordet.  

Tirsdag den 15. april kl. 13 – 15 
holder vi traditionen tro PÅSKeloTTo 
i valgmenighedens sal for børn fra 3. op til 
6. klasse. Det er billedlotteri med plader og 
brikker til de bibelske historier, hvor valg-
menighedspræsten kommenterer billederne 
mellem opråbene. Det er for valgmenighe-
dens børn i 3, 4, 5, og 6. klasse. 

Sidste års minikonfirmander har her en 
mulighed for at ses igen med de andre fra 
sidste års hold, og 6. klasses elever kan ved 

samme lejlighed se, hvor konfirmandunder-
visningen kommer til at foregå foran pejsen 
efter sommerferien. Der vil blive sendt brev 
med direkte invitation til valgmenighedens 
familier med børn i årgangene 2001, 2002 
og 2003 samt de aktuelle minikonfirmander 
fra 2004.

Tirsdag den 29. april kl. 19 
holder valgmenigheden igen en hverdagsaf-
tensgudstjeneste – denne gang med Kon-
FirMAnDlæSninger i Hørup kirke. 
De 5 konfirmander giver os evangeliernes 
fortælling i øjebliksbilleder, og der er også 
nadver. Derefter er der i salen dækket op til 
en forårsaften med kaffe, sodavand og kage. 
Vi synger af højskolesangbogen, og ser sam-
men med konfirmandfamilierne frem til 
konfirmationen den 16. maj. 

Torsdag den 8. maj kl. 18
afgår bussen fra Kirkebakken 13 til løv-
springstur. Vi kører ad smukke veje gen-
nem det lysegrønne landskab til Them, 
hvor falkoner Flemming Sanggaard siden 
1998 har haft tilladelse fra Naturstyrelsen 
til at holde rovfugle i fangenskab .  Hans 

Møder  og arrangementer
i Kjellerup og omegns Valgmenighed

7
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roVFUgleSHoW er underholdende og 
lærerigt og vi skal på løvspringsturen opleve 
de smukke og imponerende rovfugle på tæt 
hold. Valgmenigheden serverer aftenkaf-
fen i stedets naturskønne og overdækkede 
picnicområde, inden turen går videre til 
mikrobryggeriet Grauballe Bryghus, hvor 
Else Birk og hendes mand, brygger William 
Frank, vil fortælle om deres virksomhed 
grAUBAlle Bryg-
HUS oprettet 2002 og 
deres ølbrygning i deres 
nu nye og større loka-
ler på Hagemannsvej i 
det nordlige Silkeborg. 
Inden flytning af bryg-
ningen fra den oprinde-
lige adresse i Grauballe, 
måtte parret sige nej til flere kunder, men 
de har til gengæld brugt tid på udvikling af 
de første 20 nye øltyper . Og dem skal vi 
ikke bare høre om, men også smage på!   I 
2004 vandt Grauballe Bryghus publikums-
afstemningen som det bedste bryllupsbryg 
til kronprinseparrets bryllup blandt 23  
deltagere på Ølfestivalen i Valby, og de har 
vundet andre priser siden.  Turen slutter ved 
udgangspunktet på Kirkebakken 13 ca. kl. 
22,30. Tilmelding og pris: Se annonce i 
Kjellerup Tidende.

lørdag og søndag den 14. og 15. juni   
er alle medlemmer af de grundtvigske valg- 
og frimenigheder indbudt til ÅrSMØDe i 
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frime-
nigheder i Danmark. Vært er i år Vejstrup 
Valgmenighed på det smukke Sydøstfyn. 
Programmet i år har et tema: Unge, fælles-
skab og tro. Der vil som i Ågård forrige år 
være arbejdscafé, hvor man kan melde sig 
på grupper, der vil samtale, og grupper, der 
gerne vil høre foredrag.  

Et væsentligt sigte med arbejdscafé vil være 
at få et indblik i unges tanker om tro - og 
inspirere menighederne med idéer og tiltag, 
der i et eller andet omfang kan foldes ud i 
deres fremtidige fællesskab. Arbejdscafé vil 
være ledet af lokale kunstnere og undervi-
sere, og de to af grupperne vil tage form af 
causerende foredrag om ungdomsgeneratio-
nen anno 2014.
Årsmødets gudstjeneste bliver en frilufte-
gudstjeneste ved Vejstrup Efterskole, men 
Vejstrup Valgmenigheds egen kirke (bil-
ledet) vil mødedeltagerne komme til at 
besøge lørdag aften efter festmiddagen til 
musikalsk oplevelse, fællessang og efterføl-
gende caféstemning.Udførligt program ud-
kommer med årsskriftet ved påsketid.

Tilmelding til karenmarieravn@gmail.com  
eller 86 88 11 10 senest den 19. maj. Del-
tagerprisen uden overnatning er for hele 
mødet kr. 600,- pr. voksen.  Kun lørdag kr. 
400,- pr. voksen og kun søndag kr. 400,- pr. 
voksen. Andre priser for børn. Der er paral-
lelt børneprogram noget af tiden. Mulighed 
for fælleskørsel.



9

Konfirmation i Valgmenigheden 
          fredag den 16.maj  

Lasse Wind Skorstengaard, Astrup
Simon Eriksen, Elsborg
Camilla Braüner Primdahl, Pederstrup
Ditte Marie Sprogø, Vinderslev 
Pernille Borup Jørgensen, Vinderslev 

der afholdes i Alhuset under ledelse af un-
dertegnede  i samarbejde mellem Aktive 
Kvinder i Kjellerup og Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed.  Mange af deltagerne 
har stor læseerfaring og bidrager til en tit 
dybgående drøftelse. Vi læser en roman til 
hver gang og har hidtil i denne sæson læst: 
”Græsset synger” af Doris lessing, "Jesus, 
pengene og Livet" af grethelise Holm, som 
kom dagen efter og holdt forfatterforedrag 
på Kjellerup Bibliotek, ”Den afrikanske 

farm” af Karen Blixen  og ”Du som er i 
himlen” af Morten Sabroe.
Vi mangler endnu at drøfte ”Sten, saks, pa-
pir” af naja Marie Aidt. (den 4. marts kl. 
19,30)  samt "Profeterne i Evighedsfjorden” 
af Kim leine. (den 3. april kl. 19,30) . 
Enhver er velkommen til at kigge ind og 
lytte eller snakke med, hvis man har læst 
romanen. 

Karen Marie ravn

Højskoleuge i samarbejde med de grundt-
vigske valgmenigheder i Midt- og Vest-
jylland. Pris kr. 4.500,- for enkeltværelse 
inkl. ophold med eget bad og toilet, fore-
drag og ture.
Med kun håndvask er prisen kr. 4.200,- 
Der indsættes opsamlingsbus hen og hjem 
med afgang direkte fra og til bl.a.  Kjelle-
rup, hvilket også er med i prisen. 
PROGRAM foreligger som folder, der 
ligger i kirkens våbenhus og kan rekvireres 
hos valgmenighedspræsten på 
86 88 11 10.  
Der er foredrag af bl.a. højskoleforstander 
på Bornholms Højskole lillian Hjorth-

Westh, sociolog og forfatter Henrik Dahl, 
forfatter og fortæller Jens Andersen, chef-
redaktør ved Fyns Amtsavis Troels Myh-
lenberg, skuespiller Jytte Abildstrøm.
Der er heldagstur til den tyske vadehavsø 
Föhr, og halvdagstur til Ribe. Koncert 
med Zenobia, der forførende og stem-
ningsfyldt har nyfortolket den danske 
sangskat. 
Kursusledere: Ulla Henningsen og 
Kristian la Cour.

Tilmelding til: 
karenmarieravn@gmail.com   
senest 1. maj og gerne før.

Sensommer i Askov fra 3. - 9. august 2014

Der er 22 deltagere i litteraturkredsen
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Jeg træffes hele døgnet ved 
opringning
til tlf. 86 88 11 10,
der viderestiller til mig.
Hvis telefonen ikke bliver 
taget, kan der indtales be-
sked på Duet Svar.

På kontoret i valgmenighedens hus på 
Kirkebakken 13 træffes jeg om tirsdagen 
i tidsrummet mellem kl. 14 og 15.

Ring mig op og få en aftale, det er nemt 
for begge parter, når jeg nu alligevel tager 
hen for at være på kontoret.

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

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

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

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

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

Bo Sørensen, 
Mausingvej 19 ....................... 8688 8180
 sanneogbo@fiberpost.dk

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

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Præsten oplyser 

Siden sidst

Døbt
Mathilde Jonna Damsted, 
datter af Tina og Søren Damsted, Vinderslev

Døde
Knud Christensen, Kjellerup
Dagmar Jensen, Kjellerup
inger Cooper, Portland, USA
Karl erik olesen, Levring
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Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

g U D S T J e n e S T e r
Hvis intet andet anføres 
holdes gudstjenesten kl. 
10,30 af Karen Marie Ravn 

2. marts        Fastelavn Vinderslev 
9. marts     1. søndag i Fasten  Hørup
16. marts   2. søndag i Fasten  ingen   
23. marts      3. søndag i Fasten Hørup 
30. marts     ingen (NB ændring i forhold til 
  decemberbladet. Se også den 8. april)  

6. april   Mariæ Bebudelse ingen  - men
  hverdagsaftensgudstjeneste den
  følgende tirsdag   
8. april  Tirsdag  Hørup kl. 19, derefter kaffe med 
  højskolesang i salen og evt. en kort 

 ekstraordinær  generalforsamling 
13. april  Palmesøndag Hørup
16. april  Påskepensionistgudstjeneste 
 fælles med sognemenigheden   Hørup kl. 14
17. april  Skærtorsdag Levring
18. april  Langfredag  Hørup salmesangsgudstjeneste 
  med læsninger
20. april  Påskedag  Vinderslev
21. april   Anden påskedag  ingen 
27. april  ingen  - men hverdagsaftens-
  gudstjeneste den følgende tirsdag
29. april  Tirsdag aften  Hørup kl. 19 konfirmanderne 
  medvirker med læsninger. Derefter 
  samvær med højskolesang i salen 

4. maj     2. søndag efter Påske Vinderslev
11. maj   3. søndag efter Påske Hørup kl. 14
16. maj   St. Bededag fredag  Vinderslev kl. 10 (hel ti)
  Konfirmation

Valgmenighedens gratis kirkebil kan bestilles fra og til egen dør 
hos Thorning Taxa 86 88 01 75 helst dagen før. 
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Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk


