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Billeder fra ombygningen

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed.
Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 19.00 på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup

Dagsorden efter vedtægterne:
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Fremlæggelse og godkendelse af det revi-

derede regnskab.
4.  Fremlæggelse og godkendelse af budgetter.
5.  Indkomne forslag.
6.  Fastsættelse af kontingent.
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og sup-

pleanter. 
På valg til bestyrelse er: 
Anette Skorstengaard, Anni Lolk, 
Jytte Haarup Jensen. 
Alle modtager genvalg. 
Rasmus Østerby.  Modtager ikke genvalg. 

Som suppleanter er:  
Birthe Nørgaard Jacobsen, Bo Sørensen. 
Begge modtager genvalg.

8.  Præstens beretning.
9.  Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes 
til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsam-
lingen.
Valgmenigheden er som sædvanlig vært ved 
traktementet denne aften.

PBV. Svend Åge Thomsen
Gratis mødebil bestilles helst dagen før hos Thor-
ning Taxa 86 88 01 75.
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Kjellerup og Omegns valgmenighed bru-
ger stort set folkekirkens klassiske guds-
tjenesteritual
Den klassiske folkekirkegudstjeneste, som 
vi holder den i Kjellerup Valgmenighed, har 
haft sit fastlagte forløb lige fra oldkirkens 
dage.
I Danmark har vi siden 1600-tallet haft en 
ritualbog og en alterbog med ritual for sa-
kramenterne dåb og nadver og med de bi-
beltekster, som bruges på kirkeårets enkelte 
søn- og helligdage. Gennem tiden er ritua-
lernes betydning stort set den samme, men 
ordlyden er tilrettet. Præst og menighed har 
nemlig mulighed for at tillempe gudstjene-
stens bønner, og i Kjellerup Valgmenighed 
har vi også benyttet os af, at en valgmenig-
hed har større frihed inden for folkekirkens 
evangelisk lutherske ramme. 
Da jeg i sin tid var blandt af ansøgerne til 
præstestillingen i Kjellerup Valgmenighed, 
læste jeg som afslutning på min prøvepræ-
diken i Hørup kirke den 9. januar 1983 en 
kirkebøn, som jeg havde skrevet, mens jeg 
gik på pastoralseminariet i 1981. Min lærer, 
Gerhard Pedersen, havde dengang noteret: 
”Godt! Skriv flere af den slags bønner!”, 
men det rakte for mit vedkommende kun til 
denne ene udgave af kirkebønnen - måske 
fordi jeg kom fra et miljø, hvor man ikke 
beder frie bønner, men holder sig til Fader-
vor i de fleste situationer. 

Ikke særlig opfindsomt
Jeg fortsatte med at bruge den kirkebøn, 
som jeg én gang havde skrevet, og kirke-
gængere til valgmenighedens almindelige 

søndagsgudstjeneste har således i alle 33 år 
hørt (og i tankerne kunnet bede med på) 
den samme kirkebøn gennem alle årene. 
Man kan ikke kalde det særlig opfindsomt, 
og kirkebønnen fik blot et par ord føjet til, 
da Tsunamien havde ramt os i 2004. Se bøn-
nen i tekstboksen på næste side.
Man kan heraf slutte, at det ikke er den 
store lyst til at lave om, som har præget 
min tilgang til søndagsgudstjenesten. Min 
forgænger, Edmund Frederiksen, der var 
Kjellerup Valgmenigheds præst 1969-1982, 
brugte til bl.a. nadver og brudevielse en prø-
veritualbog fra 1960érne. Den stod i reolen 
på kontoret, da jeg kom, og den fortsatte 
jeg med at bruge, da jeg begyndte arbejdet 
i menigheden. 

Valgmenighedspræsten i Vinderslev 
Kirke til konfirmationen den 1. maj 
2015, fotograferet af René Borup

En halv snes år efter, at jeg var kommet til 
Kjellerup, indførte Den danske Folkekirke i 
1992 efter et langvarigt kommissionsarbejde 
en ny alterbog med højmesseordning og for-
skellige variationsmuligheder i ritualerne og 
(som noget nyt) med tekster fra Det gamle 
Testamente til hver enkelt søn- og helligdag i 
hele kirkeåret. De supplerer søndagenes tek-
ster fra Det nye Testamente, hvoraf halvdelen 
har været brugt i tekstrækken, siden den krist-
ne gudstjeneste blev etableret nede i Middel-
havslandene med faste læsninger fra Det nye 
Testamentes evangelier og fra Paulus´s breve .

Kjellerup Valgmenigheds tradition og fornyelse
 i søndagsgudstjenesten 1983-2016
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Frihed til forskellighed 
Den nye alterbog blev også taget i brug i 
1992 af Kjellerup Valgmenighed til gudstje-
neste. Indtil nu har valgmenigheden næsten 
altid holdt gudstjenester med nadver/alter-
gang – også til børnefamiliegudstjenester – 
undtagen ved gudstjenesterne inden afgang 
til busudflugt, juleaftensgudstjenester samt 
gudstjenesten nytårsaftensdag. 
Valgmenigheden beholdt to særlige træk ved 
gudstjenesten også efter 1992: vi fortsatte 
valgmenighedens egen skik ved at holde 
nadver med den tavse uddeling, som efter 
prøveritualet var indført først i 1970érne i 
Edmund Frederiksens tid, sådan at brød og 
vin blev uddelt uden uddelingsord til hver 
enkelt. Desuden har vi bevaret et lille ind-
slag på to sætninger, inden vi synger vores 
faste nadversalme nr. 287: Kraften fra det 
høje. Indslaget henviser til, at vi allerede 
har tilgivelsen fra dåben, og efter nogle år 
bestemte jeg mig for at stille mig ved døbe-
fonten hver gang under det punkt i guds-
tjenesten.

Der blev pludselig spurgt om noget 
På valgmenighedens generalforsamling i 
1999 rejste i et medlem sig under dagsor-
denens punkt "eventuelt" og stillede helt 
uventet spørgsmål til valgmenighedens tav-
se uddeling af nadveren. Den slags spørgs-
mål var man ikke vant til at få ved den lej-
lighed. Nadveren blev taget op på et møde 
for de medlemmer, der havde interesse for 
det, og i maj 2001 blev efter bestyrelsesbe-
slutning den traditionelle nadveruddeling 
gen-indført, så brød og vin uddeles med 
uddelingsord til hver enkelt: ”Dette er Jesu 
Kristi legeme”/”Dette er Jesu Kristi blod”. 
Jeg har gennem alle årene haft det godt med 
de bønner i ritualet, der omkranser nadver-
handlingen, men forrige år var der hos mig 
selv opstået behov for at ændre ordlyden af 

nadverbønnen, der er anbragt lige inden 
Fadervor og Jesu indstiftelsesord fra Skær-
torsdag aften. Og jeg må indrømme, at jeg 
simpelthen en søndag i 2014 udskiftede ri-
tualbogens nadverbøn med en nyformuleret 
nadverbøn. 
Siden har jeg konstateret, at der er kirke-
gængere, der har lagt mærke til forandrin-
gen. Se til sammenligning optaktsbønnen 
til nadveren i ritualbogen aftrykt bagi sal-
mebogen. 

En ny nadverbøn i 2014
Nadverbønnens optakt begynder med den 
traditionelle henvendelse: ”Opstandne Herre 
og frelser…”, og derefter lyder den delvis nye 
formulering således:
”Vi kommer til dit bord for at blive ét med 
dig.
Du har sagt, at vi skal dele brød og vin med 
hinanden, så vi får del i dit liv og i din tilgi-
velse.
Nu beder vi dig: Spis og drik sammen med os, 
så vi til sjæl og krop kan mærke dit nærvær.
Lad måltidet her nære håbet om, at 
vi er sammen på vejen
du i os – og vi i dig 
..indtil vi skal se dig ansigt til ansigt i din Fa-
ders rige”. 
Derefter fortsættes med ”Fadervor, du som er 
i himlene…..”

- - - -

Nadverbønnen spænder vores opmærksom-
hed fra nu´et, hvor vi er i kirke sammen, og 
tilbage til den første Skærtorsdag aften for 
små 2000 år siden. Og den rækker samtidig 
henover nu ét frem mod tidens ende og vi-
sionen om, at verdenshistorien og Guds hi-
storie fremtidigt vil blive forenet foran den 
opstandne og genkomne Jesus Kristus. 
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Mit eget behov for en nyformulering af 
nadverbønnen var opstået 
•	 dels ved inspiration fra bogen Guds-

tjenestens bønner I, Aros Forlag 2012, 
med nadverbønner af Jørgen Demant 
og Jesper Hyldahl. 

•	 dels ved at jeg gennem mange år har 
brugt vers af Grundtvigs salme nr. 467 
som bortsendelsesord de gange, hvor 
der er mere end en omgang ved nad-
verbordet. Verset reciteres inden nad-
verdeltagerne rejser sig for at gå videre i 
gudstjenesten. Se nogle af Grundtvigs 
vers i tekstboksen. 

Til slut vil jeg nævne, at friheden til at va-
riere gudstjenestens bønner kan præst og 
menighed til enhver tid fortsat benytte sig 
af. Mon ikke I også vil gøre det, når I frem-
over bærer gudstjenesten videre i Kjellerup 
og Omegns Valgmenighed?

Karen Marie Ravn

Kirkebønnen læst i Kjellerup og Omegns Valg-
menighed 1983 - 2016 på prædikestolen efter 
prædiken:
Kære Gud og far.
Vær du hos os alle: når vi er syge og 
bange, når vi sørger, og når vi tvivler på 
din nåde og kærlighed. 
Bevar din hellige almindelige kirke og 
os i den. Bevar dåb og nadver og lad dit 
ord lyde frit iblandt os, så vi hører, at du 
omslutter os med din kærlighed. 
Vær med vores folk og land og alle 
dem, der får ansvar for det. Velsign og 
bevar dronningen og hendes hus og vis 
os alle, at livet er gaven fra dig og der-
efter bliver til de mange opgaver, der er 
til os - overalt, hvor der er brug for os 
og vores. AMEN

Vers fra Grundtvigsalmen, der står som nr. 
467 i Salmebogen

Så tit vi mødes ved dit bord,
lad mætte os dit Guddoms-ord,
og lad os i dets klare vin
inddrikke barneglæden din!

Slyng kraftig ved din Helligånd
om os fuldkommenhedens bånd!
Lyslevende os lær derved:
din Fader, Gud, er kærlighed! 

Opdrag os til dit Himmerig,
at elske, ligne, love dig,
til kærligheden, Fader kaldt,
din Gud, vor Gud, er alt i alt!

Latin omkr. 1200. J.J. Otthense 1625.
N.F.S. Grundtvig 1837-40.

Afsked

Der inviteres til 
afskedsgudstjeneste og -reception 
for vores præst gennem 33 år, Karen Marie 
Ravn.

Vi begynder med gudstjeneste i Hørup Kir-
ke søndag den 1. maj kl. 14.00.
Gudstjenesten holdes som sædvanligt som 
højmesse - dog i dagens anledning med 
koncertindslag ved fløjtenist, Clara Guld-
berg Ravn ved præ- og postludium samt 
under altergangen.
Efter gudstjenesten vil der være afskedsre-
ception i Valgmenighedens hus, Kirkebak-
ken 13.
Vi glæder os til at se alle, der har været en 
del af Karen Maries liv og arbejde - med-
lemmer, kollegaer, familie og venner.

Bestyrelsen
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Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed ind-
byder til højskoleuge på Vestjyllands Høj-
skole fra 25. juni til 1. juli 2016
I ugen på Vestjyllands Højskole gribes fat 
om fænomenet "Vækst" og hvordan vi kan 
tyde livet almenmenneskeligt, religiøst og 
kristeligt - for at finde pejlemærker, vi kan 
navigere efter. Sammen med kursisterne fra 
Tango & Nærvær, Orientalsk dans, sang og 
musik og Ikonmaleri belyser vi også områ-
der som: Bæredygtighed, væredygtighed, 
læredygtighed. Og så nyder vi højskolens 
præmierede køkken, tager en tur til Sønder-
gaard museum, til Fjaltring, til Bovbjerg - 
ud i det vestjyske. 

Tilmelding: Den officielle tilmeldingsfrist 
er 1. maj, men da der er begrænsede pladser 
på grund af flere parallelle kurser på højsko-
len, bedes I ringe lige så snart, I overvejer 
at tage med, til Karen Marie Ravn på tlf. 
86881110 eller maile til karenmarieravn@
gmail.com 

Pris: 
Dobbeltværelse . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500,-
Dobbeltværelse m. bad/toilet . . . . . 5.000,-
Eneværelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,-
Eneværelse m. bad/toilet . . . . . . . . . 5.500,-

Mød blandt andet:
Ronald Risvig, valgmenighedspræst og te-
rapeut
Ole Jensen, Dr. theol og forfatter; til ’I væk-
stens vold’ og ’På kant med klodens klima’
Brita Haugen, cand. theol, fortæller og for-
fatter
John Engelbrecht, foredragsholder, filosof 
og forfatter
Fatma Zidan, egyptisk sanger og musiker
Lars Bo Kujahn, arabisk, tyrkisk, Balkan 
og worldfusion musiker
Inge Larsen-Ledet, Ikonmaler
Else Mathiassen, højskoleforstander
Vel mødt på Vestjyllands Højskole – www.
vestjyllandshojskole.dk/

Ronald Risvig og Else Mathiassen

Tilmelding NU til højskoleugen med 
Midt-Vestjyske Valgmenigheder

At være i vækst
- Find fodfæste - og slip det igen!

25
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Med mødeprogrammerne har Kjellerup 
og Omegns Valgmenighed fulgt tidsån-
den, men ikke altid fulgt med den. 
Allerede inden min indsættelse holdt vi et 
møde i mødeudvalget hos mødeudvalgets 
formand ude i Fruerlund. Det var jo inden 
pc éns tid, og bestyrelsesformand Knud 
Primdal sørgede for, at Kjellerup Valgme-
nigheds første mødefolder blev sat op og 
duplikeret. Med den var grunden lagt til 
de mødeprogrammer, som Kjellerup og 
Omegns Valgmenighed med rette har væ-
ret kendt for i de forløbne 33 år både her 
på Kjellerupegnen og lidt videre omkring. 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed havde 
holdt mange gode møder, men havde indtil 
1983 aldrig haft oversigt over programmet 
for et helt år ad gangen. 

1980´erne
Mødeudvalget planlagde ud fra 3 kategorier 
af møder: De kirkelige, hvor dagens gæst 
holdt både gudstjeneste og folkeligt fore-
drag, de aktuelle måske med mediekendte 
– og de underholdende med lysbilleder etc. 
Tiden var til rigtige dias. 

Den første sæson i 1983 var præget 
af, at det både var Grundtvig-år og 
Luther-år.
En næsten 80årig Kaj Thaning 

talte om Grundtvigs to virkefelter. 
En ret ung Jan Lindhardt, som net-
op var blevet dr. theol, talte om Lu-
thers forståelse af tro. 
Når det drejede sig om det aktuelle, var det 
i 1980erne fortsat ”ungdommen” der skulle 
drøftes, og 
Asger Baunsbak Jensen talte i 1986 ufor-
glemmeligt på Levring Efterskole om mi-

krobølgeovnens kulturelle kon-
sekvenser i sit foredrag Hvordan 
opdrager vi de unge i teknologi-
samfundet? Vi var mange, der ikke 

kendte til sådan en ovn, og eleverne på ef-
terskolen lyttede og spurgte !
I 1980erne er Muren der fortsat mellem øst 
og vest, og Rachel og Israel Rachlin talte 
i 1985 for fuld sal på landbrugscentret om 
deres 16 år i Sibirien. 
Jørgen Thorgaard talte i 
1989 før murens fald i vores 
egen fyldte sal om Ideologier 
og tro. 

1990erne
Efter Murens fald havde forholdet til øst-
landene ændret sig, og i efteråret 1990 gav 
den fysisk lille journalist Frank Osvald et 
dygtigt og lidenskabeligt foredrag Øst-Vest-
problematikken. 
Valgmenigheden indledte tiåret med sit 
første tiltag nogensinde specielt for børne-
familier, idet vi i julen 1990 indførte juletræ 
med børnegudstjeneste – på et tidspunkt, 
hvor foreningsjuletræer ellers luk-
kede ned. 
Emnet ritualer blev taget op i Dor-

the Esbjørn Holcks foredrag forår 
1991 Ritualer, fællesskab og iden-
titet og det nationale i Ebbe Kløve-
dal Reichs foredrag i foråret 1990 

Hvad betyder Danmarkshistorien for os 
– og hvorfor beskæftige os med den? Samt i 
Niels Højlunds foredrag i for-
året 1994 om Nationalstatens 
død – er det fremtiden? Folke-
kirken begynder at afgrænse sig 
overfor andre trosforestillinger, 

Hvad har vi haft på  PLAKATEN i de 33 år? 
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og Eva Meile, tidligere præst 
ved Andreaskirken i Køben-
havn, holder foredraget Vi tror 
ikke på hvad som helst. Men 
vi har i samme 

sæson også besøg af Mads 
Lidegaard med hans fortæl-
linger Sten og folkesagn.

Kjellerup Valgmenighed gik sidste halv-
del af 1990 érne sammen med Herning 
og Gjellerup valgmenigheder om højsko-
leweekend. Vi var først et par år i træk til 
skiftedage på Lønne Højskole hos Poul Erik 
Søe og senere på henholdsvis Danebod og 
Rødding Højskoler.
Da børnetiltaget med juletræ og gudstje-
neste havde kørt i et par år, indførte vi i 
efteråret 1992 børnefamiliegudstjeneste 
søndag formiddag med spisning efter guds-
tjenesten.
Og i 1995 inviterede vi valgmenighedens 
børn på omkring 10 år til en blød start af 
det, vi i dag kender som minikonfirmand-
undervisning, som vi fortsætter nu på 20. 
år med 3 gange inden jul og 3 gange inden 
påske. 
Ved tiårets slutning i september 1999 blev 
børnefamiliegudstjenesterne afløst af kon-
ceptet Persillesovs, som er fortælling og 
fællessang – også nye børnesange og et par 
salmer – for mindre børn sammen med de-
res voksne – kombineret med frikadeller, 
kartofler og persillesovs. 
Da Kjellerup og Omegns Valgmenighed i 
juni 1998 var vært for det landsdækkende 
årsmøde på Levring efterskole i Grundt-
vigske Valg- og Frimenigheder i Danmark, 

havde vi bedt Elisabeth Dons 
Christensen, der tidligere havde 
holdt foredrag hos os, om at holde 
lørdagens årsmødeforedrag med 

titlen bestemt af os: Hvordan taler man 

med sine børn om Gud, når man ikke selv 
har hørt om Gud?”
I kirkebladet for maj 1998 skriver jeg: ”Der 
er ingen tvivl om, at vi fremover i vores 
valgmenighed må gøre os aksen mellem 
vort eget hus og kirken mere bevidst…. 
Det er de voksne rundt i hjemmene, som 
det i praksis afhænger af, hvis fortrolighe-
den med gudstjeneste og aftenbøn skal føres 
videre. For vi har jo i grundtvigske kredse 
altid holdt fast ved, at det er forældrenes sag 
at lære børnene om livsvigtige forhold i til-
værelsen” 
Vi havde flyttet fokus fra ungdommen til 
børnene, men fokus skulle flyttes en gang 
mere og sættes på de voksne. 
Kjellerup Valgmenighed havde i slutningen 

af 1990érne besøg af både Søren 
Karup fra Tidehverv, der talte 

om Hvad med Danmark? 100 års Dan-
markshistorie, og af Ejvind Larsen 
fra Information, der også tidligere 
havde holdt foredrag hos os og nu i 
anledning af Grundlovsjubilæet talte ud fra 
spørgsmålet Er grundloven udtjent? Eller 
fortjener den snarere et andet folk?

2000´erne - nullerne 
Efter en pause med hensyn til højskoleop-
hold kommer Kjellerup Valgmenighed i 
2000 første gang med i de vestjyske valg-
menigheders mangeårige samarbejde om 
fælles højskoleuge hvert år for de grundtvig-
ske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland. 
Samarbejdet er fortsat, men den generelle 
tilslutning er fra alle 7 menigheder dalende.
Allerførst i nullerne er spørgsmålet om 
klima og ressourcer blevet påtrængende, og 
vi starter i 2001 ud med Bjørn Lomborgs 
foredrag Verdens sande tilstand? Han ta-
ler til en nyetableret fælles foredragsaften 
for valgmnigheden og sognemenigheden i 
Levring-Hørup.



9

Efter 11. september 2001 trænger islam sig 
ind på livet af os i løbet af nullerne. Niels 
Højlund som har talt hos os flere gange, 
taler i efteråret 2002 om Kristendom, is-
lam og demokrati – ligesom også Thorkil 
Simonsen i efteråret 2003 taler om Den 
multietniske udfordring til folkekirken, 
og Kåre Bluitgen i efteråret 2006 taler om 
Danmark og islam – rækker tolerancen?  
Men sangen og poesien, som folder sig ud 
af vores eget, har også plads i programmerne 

– Peter A.G holdt på Levring 
Efterskole ved et af fællesmø-
derne med sognemenigheden 
foredraget: Det sansende men-
neske - om livsmod og om en 

glædelig harmoni mellem krop og ånd… med 
samme emne, som vi det samme sted helt 
tilbage i 1985 havde hørt billedkunstneren 
Jonna Sej tale om med foredra-
get: At se. Og om sproget holdt 
i 2007 Johannes Nørregaard 
Frandsen foredraget På Herrens 
mark - om sprog, kristendom og 
kulturarv. 
Men også musikken var med - bl.a hørte 
vi Chr. Alvad, Maria Stenz og Carl Erik 
Lundgaard. Det aktuelle havde også plads 
med foredrag i 2003 ved Leif Davidsen om 
Rusland, en Nations fødsel – og i 2010 ved 
Kaare R. Skou: Politik netop nu.

Persillesovsen - det folkelige koncept for 
børn og voksne sammen – var igennem nul-
lerne fra 1999 til 2010 baseret på poesien, 

sansningen og fortællingen – og 
næsten alle gange til organist 
Jens Bøgestrands veloplagte 
klaver. 

Men efterhånden opstod behov for noget 
nyt, og der skulle følges op på tanken om 
at flytte målgruppen fra børnene og deres 
forældre hen til forældrene alene. 

I de sidste 2 år, hvor vi havde Persillesovsen, 
blev der således hver sæson tilbudt 3 aftner 
med 14 dages mellemrum: Elementær kri-
stendom til de voksne med bogen ”Hvad 
skal man tro?” af Else Hvid og Birgitte 
Stocklund Larsen som udgangspunkt. Og 
samme målgruppe de yngre voksne havde 
valgmenighedspræsten på en måde også i 
babysalmesangen, som jeg i min fritid har 
ledet i Vinderslev sognehus i godt 10 år fra 
2005 og frem til nytår 2016. Men efter de 3 
vintre med forskellige deltagere var behovet 
tilsyneladende blevet dækket. 

2010´erne 
Det nye tiår lagde ud med det arabiske for-
år, men her, hvor halvdelen af 2010erne er 
gået, ved vi jo, at der ikke findes nemme løs-
ninger. Vi havde en foredragsholder, der ved 
meget om forholdene i Mel-
lemøsten og Ægypten, Jakob 
Skovgaard-Petersen, til at tale 
om Det arabiske forår – et ef-
terår senere, ligesom vi har haft gamle kon-
firmander til at give deres oplevelser videre 
– dels om Jasmin-revolutionen – Et tune-
sisk forår? – dels om rejsen verden rundt 
med gymnastikken på DGIs verdenshold 
og med personligt andenhåndskendskab til, 
hvad vestlige gidsler kan udsættes for i Mel-
lemøsten i dag.

Det aktuelle har vi haft med 
Rune Lykkeberg fra Politi-
ken og med Esben 
Lunde Larsen som 
henholdsvis iagttager 
og som involveret på 

Christiansborg 
Og den historiske synsvinkel - på det flow, 

der også kan åbne vores øjne og 
ører til at sanse - har vi haft med 
Michael Böss og hans foredrag Det 
demente samfund. 
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Også selve synssansen og poesien har været 
tilgodeset i 2010´erne, som vi nu 
er midt i, med Per Bak Jensens 
foredrag om sine kunstfotos: Øjets 
stemme. 
Og som vi med denne tour gennem Kjel-
lerup og Omegns Valgmenigheds folkelige 
virksomhed i 33 mødeprogrammer startede 
med Grundtvig og Luther, har vi også her i 
2010 érne haft Grundtvig på programmet. 
I anledning af Kierkegaardåret blev Grundt-

vig sat sammen med Søren 
Kierkegaard, da vi havde 
besøg af Sarah og Sune 
Auken med dobbeltfore-

draget Grundtvig versus Kierkegaard.
Nøjagtig 25 år før, i 1988, havde vi haft 
Sune Aukens far Erik A. Nielsen til fore-
draget Hvad forestiller en gudstjeneste? 
Sådan afløser generationer hinanden i den 
samme mødesal, og det er i grunden det 
samme, vi i sanser og tænker om livets store 
spørgsmål både kristeligt og folkeligt. Men 

for rigtigt at kunne mødes i det, skal vi i 
hver generation igennem det fra vores egen 
vinkel. 
Et af de sidste foredrag, jeg har været med til 
at arrangere i indeværende sæson, som for 
mig er sidste sæson i ansættelsen, var An-
ders Kjærsigs foredrags aften i januar 2016 
med titlen: At rejse er at perspektivere. 
Hans foredrag var et festfyrværkeri af basa-
liteter og fremragende formidling af filosofi 
knyttet til sansernes erfaring, som må være 
grundlag også for indtagelse af den kriste-
lige børnelærdom.
Helt uden at nævne kristendommen direkte 
talte han om forudsætningerne for at mod-
tage den. 
- - - -
Det var en fornøjelse at være med til - og 
jeg ønsker for Kjellerup Valgmenighed, at 
vi fortsat må kunne dele mange tilsvarende 
ægte folkelige oplevelser i salen fremover. 

Karen Marie Ravn

Kjellerup og Omegns Valgmenighed har i 
denne sæson 3 konfirmander på holdet: 
Line Wind Skorstengaard fra Astrup, 
Viggo Norman Kristensen fra Mausing og 
Kristopher (Kris) Møller Dybdal Hansen 
fra Vinderslev. 
På mit foto til højre står konfirmanderne 
i den sene eftermiddagssol foran Harald 
Blåtands Jellingesten fra ca. 960, der er 
anført på Unescos liste over Verdensarv. Vi 
kunne ikke klappe stenen, som jeg ellers har 

Konfirmandholdet kiggede både på verdensarv 
og nationalarv  på heldagsturen den 3. februar
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gjort det adskillige gange med tidligere kon-
firmandhold - bl.a. i de år, hvor jeg hvert 
andet år fra havde konfirmandholdet med 
på flerdages tur til København (fra 1987) og 
hvert andet år (fra 1988) kørte ned ad Hær-
vejen til Jelling og derfra videre til Slesvig, 
Hedeby, Skovby og Noldemuseet. 
Her i 2016 kunne man vanskeligt se Kristus-
billedet på den store Jellingesten, fordi den 
er blevet sat i glasbur. Det er faktisk lettere 
at se Jellingestenens sejrende Kristus ved at 
kigge i vores danske pas. 
Af fotoet med konfirmanderne ovenfor 
fremgår det, at de havde humør og op-
mærksomhed i behold efter 9 timer på far-
ten i præstens Corsa. Bilen er lige så bedaget 
som præsten, men det var gået derudad fra 
tidlig morgen til Sydvestjylland med første 
stop i Hjerting kirke med Robert Jacob-
sens bibelske og menneskelige figurer. De er 
lavet af genbrugt skrotjern med lueforgyld-
ning og opsat i 1992 med titler som Adam 
og Eva, syndefaldet, spaltningen, den lille 
læser, musikanten, Jesus går på vandet og i 
midten: Jesus Kristus.
Robert Jacobsens 
Kristus har menne-
skelige hænder uden 
tommelfingre - og 
hans øjne ser liden-
de og indadvendte 
ud, men fokuserer 
alligevel på os, der 
befinder os i kirken.
Vi kørte derefter til 
Esbjerg. På uddan-
nelsesinstitutionen CVU Vest oplevede vi 
på ydervæggen af auditoriet Erik Hagens 
40 meter lange billedfrise Esbjergevange-
liet fra 2003-05. Billedvæggen er en nu-
tidig udgave af hele frelseshistorien med et 
mylder af mennesker fra skabelsen og frem 
til et måltid i Guds rige på den anden side 

af afslutningen af Jesu liv på jorden. Erik 
Hagens´s kunstværk siger: ”I begyndelsen 
var ordet og ordet var Gud – nu er det hos 
mennesket”. Ligesom figurerne i Hjerting 
kirke giver kunstværket Esbjergevangeliet 
en fortolkning af kristendommen, der læg-
ger vægt på Jesu menneskelige side og læser 
hans bjergprædiken som en etisk kritik af 
nutidens samfund og systemtænkning.

Ved middagstid var vi så nået til Ribe på 
Museet Ribes Vikinger. Dér hoppede vi 
om eftermiddagen tilbage i tid til 800 tallet. 
Guiden fortalte nemlig om de seneste ud-
gravninger ved Ribe Domkirke, der viser, at 
Ansgar allerede ca. år 860 havde bygget en 
kirke med tilhørende kirkegård og kristne 
begravelser - altså 100 år før Jellingestenen, 
som vi ellers plejer at kalde Danmarks dåbs-
attest. 
Da vi om formiddagen var kommet kø-
rende gennem Vadehavslandet, havde vi fra 
indfaldsvejen set Ribe Domkirke i flot sil-
huet, men vi var ikke ude af bilen for at be-
søge domkirken og tog blot en tjep rundtur 
i Corsaen på pladsen omkring kirken. For vi 
skulle jo nå omkring verdensarven i Jelling 
på hjemturen! 
Så efter at konfirmandholdet 2015-16 har 
besøgt både Viborg og Århus Domkirker på 
andre ture, må Line, Viggo og Kris undvære 
en tredje domkirke på listen over, hvad de 
er blevet præsenteret for undervejs gennem 
vinterens undervisning. 

Men det går sikkert alligevel! Og de tre vil 
blive konfirmerede som mit 34. og sidste 
konfirmandhold Store Bededag den 22. 
april kl. 10 i Vinderslev kirke.

KMR
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Ordination

Bestyrelsen havde medio november 
modtaget 6 ansøgninger til den op-
slåede præstestilling, efter at vores 
præst Karen Marie Ravn gennem 
mere end 33 år har valgt at gå på 
pension den 1.maj 2016. Bestyrel-
sen blev enige om at indkalde 3 til 
samtale samt en lille andagt. Primo 
december 2015 havde vi de 3 kan-
didater inde og umiddelbart efter 
den sidste, blev bestyrelsen enige om 
at indstille Johan Christian Nord.

Den 10. januar 2016 havde bestyrelsen ind-
kaldt til gudstjeneste med prøveprædiken 
af Johan Christian Nord med efterfølgende 
ekstra ordinær generalforsamling. Der var 
mødt 73 stemmeberettigede op, og der blev 
foretaget en skriftlig afstemning, hvor alle 
stemte ja til kåring af Johan Christian Nord. 
Det skal bemærkes, at vi i Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed er 305 stemmeberetti-
gede medlemmer.

Johan Christian Nord er 27 år 
og fra Mårslet, men bor i øje-
blikket i København. Han er gift 
med Anna, og sammen har de en 
lille datter på 4-5 måneder. Jo-
han Christian Nord er uddannet 
cand.mag i religions-videnskab 
og tysk.  Han er for tiden ansat 
som ph.d.-studerende  ved Aar-
hus Universitet, hvor han er ved 
at færdiggøre en afhandling om 

brydninger mellem ateisme og religiøsitet 
i skandinavisk litteratur omkring år 1900.   
Johan Christian Nord er bl.a. medlem af 
Københavns Valgmenighed og den grundt-
vigske studenterforening Studenterkredsen.
Vi er i bestyrelsen  særdeles  godt tilfredse 
med den store opbakning fra medlemmer-
ne.
Johan Christian Nord vil sammen med sin 
familie bo i Valgmenighedens hus, og derfor 
er lejligheden på 1. sal ved at blive gjort klar, 
se mere herom andet sted i bladet.

Den nye præst i Valgmenigheden

Johan Christian Nord ordineres/præstevies 
fredag den 29. april kl. 19.00 i Viborg 
Domkirke.

Der er gratis bustransport til denne højtide-
lige og festlige begivenhed, hvor vi får lej-
lighed til at opleve det flotte kirkerum med 
Joakim Skovgaards vægdekorationer i brug. 
Tilmelding til Svend Aage Thomsen på tlf. 

86 88 19 41/40 58 19 41 eller sv.aage.thom-
sen@hotmail.com inden den 21. april 2016. 
Der er opsamling af de tilmeldte deltagere: 
17:55 ved Vinderslev kirke
18:10 ved Valgmenighedens hus på Kirke-
bakken 13 
18:20 ved Levring kirke
Der er hjemkørsel umiddelbart efter ordi-
nationsgudstjenesten.
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De fleste er nok bekendt med, at der sker en 
del i Valgmenighedens hus. Boligudvalget 
har besigtiget huset og haft en del møder 
om, hvordan en renovering skulle udføres.
Vi blev enige om, der skulle udskiftes 4 ter-
rassedøre og et vindue i badeværelset, da 
det bestående var 25x40 cm. Den midterste 
skorsten skulle fjernes ned til loftshøjden i 
salen (pejs og skorsten i salen er fjernet for 
en del år siden) i salen kunne de 2 træ søjler 
fjernes nu.
I stuen på 1. sal sad 4 radiatorer tilbagetruk-
ket i niche, hvor der viste sig ikke at være 
nogen isolering bagved, nu bliver der iso-
leret med 200 mm. Der blæses isolering 
ind i etageadskillelsen over salen som lyd-
isolering. Mellem køkken og stue fjernes en 
skillevæg, der opsættes nyt køkken og nye 
lofter. 
I badeværelset fjernes vinylgulvet og der ned-
lægges gulvvarme og klinker, mod ydervæg-
ge opsættes isoleringsplade og fliser på væg-
gene. Hele 1. sal med begge trappeopgange 
og præstens kontor males.
Loftsrummet på 2. sal er isoleret med 100 

mm mod tag. Hvis der skal isoleres yderli-
gere med 200 mm indvendig, bliver lofts-
højden reduceret. Vi har fået en pris på ned-
tagning af gammelt tag og lægter, nyt 200 
mm isolering og nyt tegltag. Der er nu 6 
stk. tagvinduer, som trænger til udskiftning. 
Vi overvejer, hvilken løsning med isolering, 
vi foretrækker.
Gamle bilag og papirer som var op til 30-
40 år gamle er gennemgået, og en masse er 
brændt.
Vi er 3-4 seniorer som har ydet en del arbej-
de siden nytår. Skorstenen skulle tages ned, 
noget kunne kommer ud af vindue i en con-
tainer, men en masse stenstumper og puds 
måtte bæres ned ad trapperne, det blev til 7 
tons murbrokker bare fra skorstenen. Der 
er også fjernet køkken og en del gammelt 
tapet. En ny limtræsbjælke er blevet lagt 
ind, fordi den eksisterende blev for kort, da 
skorstenen kom væk.
Selv om der er frivillige der har udført en 
masse arbejde, vil renoveringen med nyt tag 
komme til at koste op imod 1.000.000,00 
kr. 

Nyt fra bestyrelsen

Indsættelse

Johan Christian Nord indsættes søndag 
den 8. maj kl. 14.00 som præst for Kjel-
lerup og Omegns Valgmenighed.

Efter gudstjenesten i Hørup kirke er der 

velkomstreception i Valgmenighedens hus, 
Kirkebakken 13. 

Vi glæder os til at se alle, der vil være med til 
at byde Johan Christian Nord velkommen.

Bestyrelsen
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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

Præstens personlige træffe-
tid afskaffes fra 1. marts 

Inden jeg for 27 år siden flyt-
tede fra præsteboligen ud til 
Allingskovgård, indførte vi 
en fast træffetid, hvor døren var åben på 
Kirkebakken 13, og præsten var til stede, 
hvis man uden aftale skulle have brug for 
at henvende sig til præsten ansigt til ansigt. 
I en årrække havde valgmenighedspræsten 
træffetid hele 4 af ugens dage. Senere ind-
skrænkedes det til en enkelt time tirsdag 
eftermiddag kl. 14-15.
Pr. 1. marts 2016 afskaffer vi nu også denne 
ugentlige time, men man vil fortsat til en-
hver tid kunne ringe til valgmenigheds-
præsten på tlf. nr. 86 88 11 10 – også for 
at aftale besøg af præsten hjemme hos sig. 
Den faste træffetid har valgmenighedens 
medlemmer næsten aldrig benyttet til at 
henvende sig personligt. Derfor bliver der 
ikke nogen stor forandring i valgmenighe-
dens praksis, når den afskaffes. 
Til gengæld har I og jeg jo tilbragt mange 
stunder hjemme hos jer - og dér, hvor vi 
ellers har været i rum sammen. Det vil jeg 
benytte lejligheden til at takke jer for på 
afskedsdagen, når vi er nået hen til den 1. 
maj.

Karen Marie Ravn
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Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

G U D S T J E N E S T E R
Til og med 1. maj holdes gudstje-
nesten af Karen Marie Ravn kl. 
10,30, hvis ikke andet anføres. 

Derefter af Johan Christian Nord.

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

28. februar   ingen, men kl.14 i salen fortælleefter-
middag med Ernst og Bossen

6. marts Midfaste Vinderslev
13. marts  ingen 
20. marts Palmesøndag Vinderslev 
23. marts  onsdag i påskeugen  Hørup kl. 14 

Pensionistpåskegudstjeneste fælles med 
sognemenigheden –kaffebord i Hørup 
Kirkecenter 

24. marts  Skærtorsdag Levring
25. marts  Langfredag   Hørup, salmesanggudstjeneste med 

læsninger
27. marts  Påskedag Vinderslev
28. marts   ingen 

3. april   ingen, men hverdagsaftensgudstjeneste 
den følgende tirsdag 

5. april tirsdag aften  Hørup kl. 19, konfirmandmedvirken 
Derefter samvær med kaffe og højskole-
sang for flere generationer i salen

10. april 2. søndag efter påske Levring 
17. april 3. søndag efter påske Vinderslev 
22. april St. Bededag, fredag Vinderselv kl. 10 (hel ti) konfirmation
24. april  ingen 
29. april Ordination Viborg Domkirke kl. 19. Se i bladet

1. maj 5. søndag efter påske  Hørup kl. 14.  
Afskedsgudstjeneste med efterfølgende 
åbent hus 

5. maj Kr. Himmelfart torsdag ingen 
8. maj 6. søndag efter påske   Hørup kl. 14 

Indsættelsesgudstjeneste med efterføl-
gende åbent hus

15. maj Pinsedag  Hørup
16. maj 2. pinsedag ingen, sædvanlig overspringelse
22. maj Trinitatis søndag Levring
29. maj 1. søndag efter Trinitatis Vinderslev
5. juni 2. søndag efter Trinitatis  Ryslinge Valg- og Frimenighed kl. 10 

Årsmøde i Foreningen af grundtvigske 
Valg- og Frimenigheder 

12. juni 3. søndag efter Trinitatis Vinderslev 
19. juni  4. søndag efter Trinitatis Levring
26. juni 5. søndag efter Trinitatis 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.


