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Vores gæst torsdag den 25. september

Solskin falder gyldent og  gult
tværs igennem min rude
Det er september,  høsten forbi
efterår venter forude.
Køerne står på marken
gumler og gir sig tid. 
Godt han fik dem med  i arken
ham, Noah,  en gang i sin tid.

September, september , september
vi høster som vi sår
September, september, september
var det et frugtbart år?
Ku´ vi ha´ gjort det lidt bedre
imod vores gamle jord?
Ku´ vi ha´ lyttet mindre
på falske ord?
September, september , september
vi høster som vi sår.

Æblerne ligger bare og venter 
på, nogen gider samle dem op
Jeg ta´r en kurv og går ud og henter
naturens gaver, der er mer´ end nok!
Naturen gir sig tid,
men´sker jager afsted,
stresser afsted, ofte i splid 
med hinanden og sig selv!
September, september, september
vi høster som vi sår.
September, september, september …
 
Tekst og musik – Dorthe Johansen
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Ved Karen Marie Ravn

De fleste kommer i kirken for at 
høre. Men vi bruger også andre 
sanser i gudstjenesten end lige vo-
res hørelse.

Mange kirkegængere er gennem årene kom-
met i kirke specielt for at høre prædikantens 
udlægning af teksten. Der har været oveve-
jende fokus på det intellektuelle og på, hvad 
der bliver sagt af præsten fra prædikestolen. 
Det har man ikke mindst gjort i den tide-
hvervske tradition, som nogle af Kjellerup 
Valgmenigheds medlemmer kender rigtig 
godt bl.a. fra min forgænger Edmund Fre-
deriksen. 

En gudstjeneste er også andet end ord 
I Folkekirkens almindelige gudstjeneste fyl-
der prædikenen i alle tilfælde kun en ret lille 
del af gudstjenestens gennemsnitlige længde 
på en times tid - lidt afhængigt af, om præ-
sten bruger (for) mange ord eller fatter sig i 
korthed. 

Dermed er gudstjenesten andet end ord. 
Vi opfatter nemlig verden med kroppens 
forskellige sanser længe førend, vi forstår 
verden i vores bevidsthed. Som deltagere i 
gudstjenesten bruger vi ikke kun intellektet 
til at opfatte, hvad hele gudstjenesten med-
deler om evangeliet. 

For nylig hørte jeg en ung teolog 
Jette Bendixen Rønkilde, for-
tælle om dette ud fra sine ph.d. 
studier i liturgisk teologi, herun-
der Grundvigs skrifter om guds-
tjenesten. 

Ord og tekst er en væsentlig del 
af gudstjenesten. Det skal der 
ikke herske tvivl om. Men ordene betragter 
Jette Bendixen Rønkilde ligesom som alle 
andre led – som en udøvelse af kristendom. 
Ordene skaber ikke af sig selv det, de næv-
ner, men virker kun ved at lyde i en kon-
kret sammenhæng, som dannes af kropslig 
tilstedeværelse 

Den kropslige handling og ordene kommer 
til at smelte sammen i vores deltagelse og 
erfaring. Krop og ord kan ikke adskilles, 
og efter Jette Bendixen Rønkildes mening 
mister folkekirkens gudstjeneste sin jordfor-
bindelse, hvis ikke vi tænker kroppen med 
både som præst og menighed. 

Hvad angår præsten, kan det ikke nytte, at 
han eller hun står med et lukket og surt an-
sigtsudtryk, når den livgivende hilsen lyder 
med et: ”Herren være med Jer!”efterfulgt 
af det opfordrende ”Lad os alle bede” . For 
kropssproget skal være ét med ordene. Form 
og indhold skal svare til hinanden. 

På samme vis må også gudstjenestens øvrige 
deltagere være til stede med alle sanser. Først 
da opstår erfaringerne i et komplekst sam-
menspil mellem rummet, liturgien (det, 
som vi gør i en fastlagt rækkefølge i gudstje-
nestens forløb) salmerne og de betydnin-

Ord fanger ikke det hele
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ger, som den talte prædiken fremkalder i 
den enkelte deltager. 

Når vi går ind i gudstjenesten, forandres 
vores blik - siger Jette Bendixen Rønkilde - 
så vi åbnes for at se det evige i det flygtige. 
Der åbnes en mulighed for, at vi kan erfare 
Kristi nærvær. 
Du kan altså ikke alene møde Gud i dine 
små grå hjerneceller. For der kræves også ak-
tivitet i resten af kroppen. Ligesom Moses i 
sin tid måtte bevæge sig op ad bjerget for at 
komme til Guds nærvær, sådan kræves der 
også i gudstjenesten en vandring i konkret 
og overført betydning. 

Mennesket er en blanding af krop og be-
vidsthed – støv og ånd 
En gren af filosofien efter Anden Verdens-
krig arbejder med det, som man har kaldt 
den kropslige vending. Vi mennesker tileg-
ner os verden ved at være i den. Det kaldes 
også med et engelsk udtryk: at vi er embo-
died mind. Vi kan som mennesker hverken 
reduceres til at være ren bevidsthed eller til 
at være ren krop. For mennesker er - med 
Grundtvigs udtryk - en unik sammenblan-
ding af støv og ånd. 

Johannesevangeliets første kapitel taler om 
ordet, der blev kød, og om Gud selv, der bli-
ver et menneske i kød og blod. Det er den 
samme bevægelse der sker søndag morgen, 
når vi har bevæget os i kirke. For i menighe-
dens praksisfællesskab bliver ordene kød og 
levende, når de lyder imens vi beder, synger, 
fremsiger trosbekendelse (hvis vi gør det 
fælles og højt) døber, spiser ved nadveren, 
modtager velsignelse og mere til. Ja, Gud ta-
ger ligefrem bolig blandt os, når vi sammen 
fejrer gudstjeneste. 

En væsentlig del af det at se kroppen som 

uadskillelig fra menneskets måde at erfare 
verden på er: at vi mennesker kan gøre os 
erfaringer, som ikke kan finde ord og sprog. 
Og Jette Bendixen Rønkilde pointerer, at 
erfaring uden ord ikke er en mindre værdi-
fuld erfaring.

I velsignelsen i slutningen af gudstjenesten 
kan vi f.eks. erfare Guds nærvær og omsorg, 
og vi kan f.eks. erfare forsoningen i Kristi 
korsdød gennem korstegnet efter velsignel-
sen. Derfor får det at samles om de hånd-
gribelige handlinger i gudstjenesten også 
afgørende betydning for fremkomsten af 
troserfaringer. 

Med vores egen krop og eksistens bringer vi 
en materialitet eller stoflighed ind i gudstje-
nesten. Der kommer kød på gudstjenesten 
søndag morgen, fordi der er mennesker i 
kød og blod, der dukker op. 

Gudstjenesten rækker ud over øjeblikkets 
refleksion
Gudstjenestedeltageren er ikke et intellekt, 
der skal forstå en gudstjeneste og særligt 
lade tekstfortolkningen i prædikenen blive 
til tro og opbyggelse. 

Det er først gennem den enkelte gudstje-
nestedeltagers kropslige deltagelse og tilste-
deværelse i kirkens gudstjenesterum, at den 
pågældende gudstjeneste bliver til. Derfor 
forstår mennesker heller ikke gudstjenesten, 
men erfarer den som ånd i en krop/embo-
died mind. Og netop på grund af erfarin-
gen, bevares gudstjenestens jordforbindelse 
- siger Jette Bendixen Rønkilde.
Gudstjenesten rækker derfor også ud over 
et øjebliks intellektuel refleksion. Gudstje-
nestens erfaring lejres og næres i mennesket, 
så dets troserfaring bliver til livserfaring og 
livskundskab til at leve og dø på. 



5

Fotografen tog billedet om lørdagen, 
men søndag formiddag var brolægnin-
gen færdig til åben adgang for kirke-
gængere i alle aldre.
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På tur i 

DEt SÆRliGE lyS OVER thy 
søndag 7. september 2014 

Vi begynder søndagen i Hørup kirke med 
morgengudstjeneste uden nadver ved valg-
menighedspræsten, hvorefter vi stiger i 

Thorning Turists bus med 
afgang kl. 10  til  Sensommer-
turen til Thy fra Kirkebakken 
13. 

Turleder hen og hjem er Ka-
ren Marie Ravn.  Vi får en sang og en kop 
kaffe eller juice ved 
eller i  bussen under-
vejs, og når vi  med 
middagstid kommer 
til bålhuset i Vils-
bøl Plantage, serve-
rer valgmenigheden sandwich og drikkeva-
rer på  ternede skovtursduge, hvorefter vi er 

klar til, at vores guide møder 
os på stedet  kl. 13.

Når skovløber og naturvej-
leder Karsten 
Bjørnskov Chri-
stensen fra Vilsbøl 

Plantage får mikrofonen til vores 
videre tur i bussen,  vil han uden 
tvivl gøre opmærksom på, at han 
måske kan komme til at træde nogle af til-
hørerne over tæerne. For Karsten Bjørnskov 
formidler sine meninger humoristisk, og 

børneinstitutioner kommer 
tit til netop hans distrikt i 
Vilsbøl plantage. 

Næsten uanset vejret kom-
mer vi på sensommerturen til 

at opleve det særlige 
lys over Thy og det 
særprægede klithe-
delandskab -  den 
salte strand mod vest,  landbrugsland i øst 
og  med enge og laguner mod syd. Lyset 
over Thy mærkes også gennem bussens ru-
der, men vi kommer ud undervejs under 
den to timers guidede bustur gennem om-
rådet. 

Udover hvad vi får fremvist 
og selv kan se, venter der 
os en god fortællerople-
velse sammen  med Karsten 
Bjørnskov, der er kendt fra 
TV Midt-Vest. Vi får at høre om fauna og 
flora, om landskabets udvikling og også no-
get om området i historisk tid. 

Når vi efter rundturen har afleveret vores 
guide, kører vi til Stenbjerg kro, hvor kaf-

febordet venter,  og på hjemtu-
ren bliver der måske lejlighed til 
et stop med  fortælling om en af 
Thys kirker. 

Vi er tilbage på Kirkebakken 13 
ved aftenstid og har fået meget for de 225,- 
kr. som er prisen, og betales i bussen. 

HUSK:  tilmelding er nødvendig  snarest,  
hvis I ikke har tilmeldt Jer 
inden fristen 30. august 
til karenmarieravn@gmail.
com eller tlf. 86 88 11 10.



Eftermiddagsmøde
Vi starter sæsonen med et eftermiddags-
møde kl. 14, som også de medlemmer, der 
ikke tager ud om aftenen, kan have glæde 
af. Husk, at det er nemt at rekvirere møde-
bilen og blive hentet hjemme ved egen dør 
og kørt hjem igen, når man ringer (gerne 
dagen før) til Thorning Taxa 86 88 01 75. 
Det gælder til ALLE møder og gudstjene-
ster og til afgangsstedet til udflugter. 

Så begynder vi romanlæsningen igen
Som anført i juninummret af dette 
blad holdes der optartsaften for lit-
teraturkredsen under ledelse af Karen 
Marie Ravn tirsdag den 9. september 
kl. 19,30 i Alhuset i Kjellerup. Her er 
klokkeslættet fortsat kl. 19,30. Man 
medbringer titel på sine læseønsker – 
eller kommer bare for at stemme på 
det, de øvrige foreslår, at vi skal læse. 
Lederen sørger for kaffe og kage den 
første aften. Vi var sidste sæson 22 del-
tagere, men nye deltagere er også hjer-
telig velkomne. Man kan være med i 
litteraturkredsen som både lyttende og 
bidragende deltager. 

torsdag 25. september kl. 14,00 
Sæsonopstartens eftermiddagsmøde bliver 
med temaet 
Sangen til Livet i valgmenighedens sal med 
sanger musiker og musikpædagog Dorthe 
honoré Johansen. 
Hun vil underholde med 
sange fra den nordiske 
sangskat afvekslende med 
fællessang og fortælling. 
Hun akkompagnerer sig 
selv og os på klaver, guitar 
og harmonika.
Vi har i Kjellerup Valg-
menighed tidligere haft 
besøg af Dorthe Johansen en hel aften, og 
får nu igen et charmerende besøg af hende 
og et genhør med hendes klare, swingende 
stemme.
Dorthe Johansen har spillet og optrådt si-
den 1968, uddannet som almen musikpæ-
dagog fra Det Jyske Musikkonservatorium. 
Hun har spillet i diverse grupper, men mest 
optrådt solo, bl.a. med egne sange - som f. 
eks. septembersangen her på side 2.
Dorthe Johansen har deltaget i flere TV- og 
Radioudsendelser og indspillet 2 CD´er i 
Nashville, USA, med egne danske sange.

Møder  og arrangementer 2014
i Kjellerup og Omegns Valgmenighed
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Aftenmøderne rykkes en halv time. 
Fra den nye sæson 2014-15 møderækken i salen rykket en halv time til kl. 19 (hel syv), 
så aftenmøderne begynder en halv time tidligere end hidtil. Derved får både tilhørere 
og foredragsholder bedre mulighed for at komme hjem til almindelig sengetid!
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Søndag 5. oktober kl. 10,30
Det er i år Kjellerup og Omegns Valgme-
nighed, der er værter for Efterårsmødet 
fælles for de 7 grundtvigske Valgmenighe-
der i Midt- og Vestjylland. 

Vi begynder med gudstjeneste kl. 10,30 i 
Vinderslev kirke ved Karen Marie Ravn, 
og efter gudstjenesten kører alle til Levring 
Efterskole. Valgmenigheden sørger før kør-
sel af tilmeldte deltagere uden bil. 

I Levring Efterskoles spisesal er der kl. 12 
middag med 2 retter og en kop kaffe, Efter 
måltidssamværet går vi over i LE-hallen til 
en lille sanghalvtime ved Karen Marie Ravn 
og Lene Henriksen, hvorefter vi er klar til 
at folde ørerne ud til foredraget: Når ude 
bliver hjemme – vendepunkter og indtryk 
fra Sydslesvig og Paris.

ved Marianne Nørrega-
ard Gyldenkærne, Bøv-
ling.

De seneste steder, hvor 
Marianne Gyldenkærne 

har været præst inden hun i 2013 blev ansat 
som valgmenighedspræst i Bøvling Valgme-
nighed, har ligget uden for landet grænser.

Men selvom hun virkede i udlandet, var det 
på dansk grund: 
– dels for mindretallet i Sydslesvig i Den 
danske menighed i Valsbøl-Medelby-Skov-
lund, cirka 20 kilometer vest for Flensborg 
– dels i Den danske Kirke i Paris for derbo-
ende danskere. 

Vi vil glæde os til at høre Marianne Gylden-
kærne fortælle om, hvad hun bragte med sig 
derfra, da hun vendte tilbage til Danmark. 

Prisen for deltagelse i efterårsmødet med 
forplejning er kr. 275,-.

tilmelding er nødvendig inden 15. sep-
tember til karenmarieravn@gmail.com, tlf. 
86 88 11 10 

Onsdag 22. oktober kl. 19,00 
Billedforedrag i valgmenighedens sal ved 
fotograf og lærer hans Jørgen lysholm: 
1864 - Hvordan kunne det gå så galt? og 
hvordan rejste Danmark sig bagefter?

2014 er jubilæumsår for den afgørende 
begivenhed for 150 år siden, da Danmark 
tabte krigen mod Preussen/Østrig. 

Til efteråret bliver sendt en dansk procu-
cereret TV-serie i 8 dele med navnet 1864, 
som omhandler Danmarks nederlag i den 
2. Slesvigske Krig skrevet og instrueret af 
Ole Bornedal med udgangspunkt i Tom 
Buk-Swientys bøger Slagtebænk Dybbøl og 
Dommedag Als. 

Det blev dengang i 1864 et nederlag, men 
også til en senere genrejsning, som kom til 
at trække spor og sætte sit præg på Dan-
marks historie. Men de færreste tænker nok 
ikke over, hvor meget det i virkeligheden 
kom til at betyde. 
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Vi tænker måske heller ikke over, at vores 
egen valgmenigheds forudsætninger lokalt 
kan føres tilbage til for 150 år siden. Men 
ligesom andelsbevægelsen, der ændrede det 
danske samfund, hører også den grundtvig-
ske valg- og frimenighedsbevægelse med i 
den sammenhæng. 

Hans Jørgen Lysholm vil denne aften fortæl-
le veloplagt og anskueligt om baggrunden, 
om begivenhederne og om konsekvenserne. 
Han supplerer sit foredrag med illustratio-
ner og billeder fra dengang - foruden kort 
og aktuelle fotos optaget på stederne i dag. 
En god baggrund - også for at se den kom-
mende TV-serie om 1864. 

Aftenens foredragsholder siger selv: ”Det er 
vigtigt at kende fortiden for at kunne forstå 
nutiden og for at kunne agere i fremtiden. I 
denne sammenhæng er det omstridte stykke 
land mellem Kongeåen og Ejderen et lære-
stykke”

torsdag 13. november kl. 19,00
Foredrag i valgmenighedens sal ved TV-
vært og forfatter Søren Ryge Pedersen: 
Min sydslesvigske barndom

Som et led i efterårets jubilæumstema i 
150året for nederlaget efter krigen i 1864 

og tabet af Sønderjylland, har vi inviteret 
Søren Ryge til at fortælle om den danskhed, 
som han er vokset op med syd for den nu-
værende danske grænse. 

Mens Søren endnu lå i vuggen, flyttede 
forældrene i 1945 fra Silkeborg til Sydsles-
vig, hvor hans far, Gunner Ryge Petersen, 
(1946 – 1981) var leder af den danske skole 
i Agtrup. 

Pionertiden i Sydslesvig lige efter 2 verdens-
krig har Søren Ryge hørt om i hele sin op-
vækst. Han vil i valgmenighedens sal bl.a. 
fortælle os om, hvordan han fik sin politiske 
opdragelse i Sydslesvig – og hvordan han 
voksede op uden at høre et eneste dårligt el-
ler nedsættende ord om det tyske og om at 
være tysk - selvom hans forældre var pione-
rer for det danske. Det var ikke tysk, der var 
det forkerte – men det danske, der var det 
rigtige! Det har betydning for Søren Ryge i 
dag, hvor han tager afstand for enhver form 
for politisk nationalisme . 

Søren Ryge har ikke nogen mening om ak-
tuelle Sydslesvigske forhold og siger: ”Jeg 
kunne aldrig blive ambassadørfor Sydsles-
vig og danskheden. Det er det alt for privat 
til – for mig”. 

Men han vender glad tilbage til sin lykke-
lige barndom hver gang, han fortæller om 
den – for den er fyldt med gode historier.
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Jeg holder efterårsferie fra 
den 13. til den 19. okto-
ber. Ved opringning til tlf. 
86 88 11 10 vil telefonsva-
reren henvise til den præst, 
der passer Kjellerup og 
Omegns Valgmenighed i den uge.

Ellers  træffes jeg hele døgnet  ved op-
ringning til tlf. 86 88 11 10,
der viderestiller til mig.
Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der 
indtales besked på Duet Svar.

På kontoret i valgmenighedens hus på 
Kirkebakken 13 træffes jeg om tirsda-
gen 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

Jytte haarup Jensen
Haugevej 20 ............................87703040
 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

Døbte
Marco horup Rosengaard, 
søn af Louise Horup og Mads Rosengaard 
Rasmussen, Vinderslev
Agnes høgholm Pedersen,
datter af Jette Jørgensen og Michael Høg-
holm Pedersen, Haurbak

Døde
lars Bo Wive, Kjellerup
Andreas Drivsholm, Ans, tidl. Allingskov-
gård



11

 

Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

G U D S t J E N E S t E R
Hvis intet andet anføres er 
gudstjenesten kl. 10,30 ved 
Karen Marie Ravn

31. august 11. søndag efter Trinitatis Levring

7. september 12. søndag efter Trinitatis Hørup kl. 9 derefter afgang 
  for Sensommertur kl. 10 
14. september 13. søndag efter Trinitatis Vinderslev Høstgudstjeneste
21. september  ingen 
28. september 15. søndag efter Trinitatis Hørup

5. oktober 16. søndag efter Trinitatis Vinderslev. Efterårsmøde 
  for de grundtvigske valgmenigheder i 
  Midt-Vestjylland. Se under møder
12. oktober 17. søndag efter Trinitatis Levring
19. oktober  ingen 
26. oktober 19. søndag efter Trinitatis Hørup 

2. november Allehelgensdag Hørup 
9. november 21. søndag efter Trinitatis ingen. (Konfirmandlejr på 
  Rønshoved Højskole)
16. november 22. søndag efter Trinitatis Vinderslev 
23. november Sidste søndag i kirkeåret ingen (Bispevielse i Viborg
  Domkirke kl. 14) 
30. november 1. søndag i advent Vinderslev

3. december onsdag Hørup kl. 14. Adventskoncert
  med De himmelblå. 
  Derefter samvær i salen.
  Se under møder. 
7. december  ingen 
14. december 3. søndag i advent Levring 
21. december 4. søndag i advent Hørup
24. december Juleaftensdag Vinderslev kl. 14
  Hørup kl. 17
25. december Juledag Vinderslev
28. december  ingen 
31. december Nytårsaftensdag Hørup uden nadver
  Derefter højskolesang og samvær i 
  salen med skål for Godt Nytår 

1.januar Nyårsdag ingen (se dagen før)

Valgmenighedens gratis kirkebil kan bestilles fra og til egen dør 
hos Thorning taxa 86 88 01 75 helst dagen før. 
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Motiv fra Vinderslev kirke.


