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Vintergæk er brudt 
af mulden,
brudt af mulden, 
kækt erantis trodser 
kulden.

Johannes 
V. Jensen, 1926
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Levring kirke foreviget onsdag den 4. februar



Siden jul har vi her i den danske offentlig-
hed brugt megen opmærksomhed på de ud-
talelser, som sognepræst Per Ramsdal kom 
med juledag. Der var stof til diskussion ved 
julefrokostborderne.

Da vi en lille uges tid efter jul skulle gøre 
status til nytår, har nok mange nytårsprædi-
kener landet over taget nogle af de begreber 
op, som Ramsdalsagen aktualiserede. Såle-
des også ved gudstjenesten i Kjellerup og 
Omegns Valgmenighed inden vores nytårs-
aftensdags samvær i salen. 

Det, som jeg tog frem ved den lejlighed, var 
ikke spørgsmålet om synet på opstandelsen, 
men spørgsmålet: 

Er Gud både udenfor og indenfor 
i vores liv?
Prædikenteksten ved nytår 2014-15 handle-
de i alt korthed om, at Jesus bliver omskåret 
8 dage gammel som ethvert menneskebarn 
af hankøn på den tid, samt at han samtidig 
får navnet Jesus (der betyder Gud frelser) 
som han var blevet kaldt af englen før und-
fangelsen i Maria's menneskeliv. Der er her 
et fokus både på det menneskelige og det 
guddommelige. 

Historisk har begivenheden med Jesu und-
fangelse, fødsel og omskærelse givet en hel 

verden både en tidsregning og en fortolk-
ningsnøgle, der retter opmærksomheden på 
vores egen tit uigennemskuelige tilværelse 
og samtidig giver tilværelsen et fremadrettet 
perspektiv, som kun Gud kan stå inde for. 

Medierne opdagede, at Per Ramsdal i en 
rundspørge til 800 ud af folkekirkens 2000 
præster havde besvaret interview spørgsmå-
lene anderledes end de fleste. 

Som jeg ud fra hvad der stod i avisen opfat-
tede det nytårsdag, sagde Per Ramsdal gan-
ske rigtigt, at ingen mennesker af sig selv 
kan gennemskue tilværelsen. Ramsdal sagde 
nemlig: ”Vi kan møde Gud gennem Jesus og 
andre mennesker i vores liv, men vi kan aldrig 
sige, at sådan og sådan er Gud”. Det kan jeg 
kun være enig i, for kristendommen som 
den vestlige verdens religion har altid givet 
plads til forskellige fortolkninger. 

Men selvom vi ikke selv kan fatte, om der er 
nogen overordnet plan for menneskers liv, 
så er det ikke det samme som, at der ikke 
findes nogen Gud og en guddommelig me-
ning uden for vores forståelses-horisont.

Jeg reagerede i valgmenighedens nytårs-
gudstjeneste på Ramsdals udtalelser: ”Jeg 
ved ikke, om Gud er uden for menneskers til-
stedeværelse. Det har jeg svært ved at forholde 
mig til”. 

Jeg er ikke i tvivl om, at Gud er der uden 
for vores verden  - også før han skabte den. 
Evangeliet lyder, at Gud kommer til os ude-
fra. For Gud er den livspartner, som er helt 
anderledes end os selv og som derfor kan 
gøre noget for os, som vi ikke selv ville have 
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Troen kom på bordet
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Agurkehunden og de lange næser –
Besøg af Ernst og Bossen søndag den 25. januar

kunnet gøre.  Og vi kan henvende os til 
Gud, netop fordi Gud er der både i vores liv 
og uden for det. Gud er der – af egen kraft 
før, efter, over og neden under os.  Samtidig 
anser Gud os for at være værdige til, at han 
fortsat beskæftiger sig med vores liv og væ-
ren, og fortsat har et skabende og fornyende 
perspektiv, som også gælder os.  

Med den dobbelte målestok på det men-
neskelige liv, som den vestlige verden måler 
med, kan vi se Gud som både LOVgiver og 
LIVgiver. Vi er for tiden så tilbøjelige til at 
se kristendommen som et påbud om kær-
lighed (om at vi skal elske og tage hensyn til 
hinanden). Men det er ikke det hele.  Som 
jeg opfatter kristendommen, skal vi ikke 
kun rette opmærksomheden mod det etiske 
og alt det, som vi bør. 

Der er noget, som vi bør. Men der er også 
noget, som Gud gør os til - og dermed no-
get, som vi også bare er. Vi er elskede før-
end vi skal elske hinanden. Det er jo forud-
sætningen for, at vi overhovedet opdager, at 
der er en lov og nogle krav til os. Vi er ble-
vet Guds børn i en kærlighed, der kommer 
udefra til os, og bliver også forenede i den. 

Hvad forstår vi ved kødets opstandelse?
Et andet spørgsmål i forbindelse med medi-
ernes fokus på de udtalelser, som sognepræst 
Per Ramsdal kom med juledag, er hvordan 
vi forstår udtrykket ”kødets opstandelse”.

Jeg har aldrig haft problemer med vores apo-
stolske trosbekendelse, som vi bruger den i 
gudstjenesten og i 3. trosartikel siger, at vi 
tror på ”kødets opstandelse og det evige liv”. 
Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter 
har i alt to forskelige trosbekendelser.  Ved 
siden af den  apostolske trosbekendelse har 
vi nemlig også den nikænske trosbekendel-
se, der bruger udtrykket ”de dødes opstan-
delse og den kommende verdens liv”. Begge 
bekendelser kan læses   allerbagest i salme-
bogen  og  f.eks. på  www.folkekirken.dk 

Kødets opstandelse er et udtryk, der er ble-
vet anvendt siden ca. 200 e.kr., hvor kirken 
havde brug for at hævde det hele menne-
ske overfor en filosofisk retning, der ville 
fremhæve det åndelige på bekostning af det 
sansebare og kropslige. Se her i bladet side 
9, hvor Johannes Værge giver et godt brev-
kassesvar på, hvordan vi kan forstå opstan-
delsen.

Karen Marie Ravn 

Vi lyttede til Jesper Emils håndgribelige 
fortællinger,  som mindre børn kunne se 
for sig,og som samtidig gav dybdeper-
spektiv til de voksne. Helene sad imens 
ved klaveret klar til at spille til klassiske 
sange og også helt enkle sange, som børn 
på 7 år straks kunne synge med på uden 
at kende dem I forvejen. 
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Konfirmander var på tur 
til kirker og kunst i Århus

3 drenge fra valgmenighedens konfirmand-
hold på i alt 5 konfirmander var med Karen 
Marie Ravn på tur til Århus den 27. januar, 
hvor skolen havde givet 7 klasserne en hel 
dag fri til præsternes rådighed. 
Konfirmanderne så undervejs i alt 4 kirker 
og Vikninge-udstillingen under Bispetorv 
foruden, at de også så udvalgte provoke-
rende kunstværker på ARoS Kunstmuseum 
med en vidende ung guide, som kom i god 
dialog med drengene. Spændende var bl.a. 
installationskunst med damp i regnbuens 
farver. 
På fotoet ses præsten og drengene i silhuet 
med formiddagssolen i ryggen, mens vi kig-
ger på, hvor lavt vinduerne på grund af de 
manges års skidt og kulturlag sidder i krypt-
kirken under Vor Frue Kirke på Klostertorv 
i Århus. 
Som det ses på fotoet fra foran Ravnsbjerg-
kirken, havde Rasmus og Morten hen på 
eftermiddagen stadig energi til et spring fra 
korset,  mens Ravnen  i jernskulptur, som 

Konfirmander var på tur 
til kirker og kunst i Århus

Kjellerup og Omegns Valgmenigheds re-
præsentanter til arbejdsjulefrokost inden 
årets afslutning.
Fra venstre mod højre ses rundt om 
bordet: formand Svend Åge Thomsen, 
kasserer Mette Møller Nielsen, forret-
ningsfører Dorthe Kaa, kirkebladsredak-
tør og sekretær Marianne W. Kristensen, 
medlem Jytte Haarup Jensen, medlem 
Anni Lolk, 2. suppleant Bo Sørensen, 
medlem Rasmus Østerby, næstformand 
Anette Skorstengaard og forrest til højre 
1. suppleant Birthe Nørgaard Jakobsen, 
der i det nye år er indtrådt i bestyrelsen 
under Rasmus Østerbys orlov. 

Bestyrelsen 
i arbejdstøjet

Martin sidder på (skjult på billedet), har an-
bragt sig ved korset og kirken. Ravnen ser 
sig omkring -  ligesom ravnene der sad på 
udkig på Odins skuldre i den gamle nordi-
ske fortælling.

Karen Marie Ravn



Søndag 7. juni 2015
Rødding Frimenighed er vært for årsmødet 
i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Fri-
menigheder, der i år afholdes som endags-
møde på Rødding Højskole.
Vi regner derfor med, at der i år vil være 

Mandag 11. maj kl. 18
Afgang med bus til årets løvspringstur fra 
Kirkebakken 13. Se særskilt annonce side 8.
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Onsdag 11. marts 2015 kl. 19
afholder vi Kjellerup og Omegns Valgme-
nigheds generalforsamling i valgmenighe-
dens sal med dagsorden efter vedtægterne, 
hvor valgmenighedens aktuelle og fremti-
dige virksomhed, regnskab og budget vil 
blive fremlagt. 
Det er således det ganske sædvanlige pro-
gram for aftenens generalforsamling – dog 
denne gang med det særlige perspektiv, at 
valgmenigheden inden for det kommende 
år skal tage højde for et kommende præste-
skifte, idet Karen Marie Ravn har meddelt 
bestyrelsen, at hun med praktisk virkning 
fra den 1. maj 2016  opsiger sin stilling i 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed for at 
gå på pension efter 32 års ansættelse. 
Med den fælles kasse som giver nyder vi 
også i år Kis Schrøders smørebrød med øl/ 
vand og kage til kaffen. Som afslutning på 
aftenen viser Karen Marie Ravn billeder fra 
året, der gik, i et diasshow, der kører af sig 
selv med tid til kun få bemærkninger un-
dervejs.   

Tirsdag 31. marts 2015 kl. 13 -15
Hvert år holder vi Påskelotto for valgme-
nighedens børn fra 3. – 6. klasse på tirsda-
gen i påskeugen, hvor der er skolefri. Nogle 
familier er på påskeferie, men vi er altid en 
pæn flok om fortællebordet og spisebordet 
i valgmenighedens sal. Vi spiller om billed-
lotteri med brikker til bibelske fortællinger, 
som sammenkædes af Karen Marie Ravns 
kommentarer undervejs, og der uddeles 
påskeæg efterhånden, som pladerne bliver 
fyldt. Valgmenighedens børnefamilier får 
brev og mail om tilmelding.

Torsdag 9. april 2015 kl. 19
holder vi Caféaften med Fars Grise, som 
er en kvindelig trio i den traditionelle og 
utraditionelle folkelige stil med Else Pihl 
(harmonika, sang), Karen Lund (violin, 
sang og guitar) og Helle Bøjlesen (guitar, 
ukulele og sang).
De vil i valgmenighedens sal spille og syn-
ge af et bredt repertoire både af den klas-
siske danske sangskat og af danske viser, 
der spænder fra Kaj Norman Andersens 
”Jeg har elsket dig, så længe jeg kan min-
des” over John Mogensens ”To men´sker på 
en strand” til Sebastians ”Når lyset bryder 
frem”. Også udenlandske sange er på pro-
grammet: ”Let it be” af The Beatles – og 
irsk-skotske folkemelodier som ”The town 
I love so well” og den australske ”Waltzing 
Mathilda”.
Det bliver en aften med gamle travere i nye 
sko krydret med små fortællinger fra 21 år 
på landevejen, men der bliver nok også mu-
lighed for at høre en ny sang eller to skrevet 
af den ene af de tre, Helle Bøjlesen.
Vi lægger op til en rigtig hyggelig forårsaf-
ten med drive – og serverer vin og øl og et 
dertil passende traktement, hvorfor prisen 
for aftenen denne gang er 70 kr.

Møder og arrangementer 
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flere medlemmer end vanligt, der har lyst og 
mulighed for at deltage. 

Program for årsmødet ses på 
www.kjellerupvalgmenighed.dk samt fås 
hos valgmenighedspræsten i Årsskriftet For 
De grundtvigske Valg- og Frimenigheder, 
der udkommer til påske.

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed.

Onsdag d. 11. marts 2015 kl.19.00 på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup

Dagsorden efter vedtægterne:
1.	 Valg af dirigent.
2.	 Bestyrelsens beretning.
3.	 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4.	 Fremlæggelse og godkendelse af budgetter.
5.	 Indkomne forslag.
6.	 Fastsættelse af kontingent.
7.	 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg til bestyrelse er: Marianne Weigelt Kristensen
                                    Mette Møller Nielsen
                                    Svend Åge Thomsen
Som suppleanter er:     Birthe Nørgaard Jacobsen
                                    Bo Sørensen
                                    Alle modtager genvalg.

8.	 Præstens beretning.
9.	 Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen inden 8 dage før generalfor-
samlingen.
Valgmenigheden er som sædvanlig vært for traktementet denne aften.

                                                                                      p.b.v. Svend Åge Thomsen

Gratis kirkebil bestilles helst dagen før hos Thorning Taxa 86880175

Pris: Voksne  400 kr.
Børn 0-5 år gratis. 
Børn 6 år til konfirmationsalderen 200 kr.

Kjellerup Valgmenighed sørger for at arran-
gere fælles transport for deltagerne fra og til 
Kjellerup. 

Tilmelding senest 11. maj til 86881110 
karenmarieravn@gmail.com
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Løvspringsturen 
mandag 11. maj

Turen går over Dollerup Bakker til 
Bruunshåb Gl. Papfabrik, 
med efterfølgende kaffe på 

Golf Hotel i Viborg.
Der er afgang fra parkeringspladsen ved 

Vinderslev kirke kl. 17.45, 
fra Kirkebakken 13 i Kjellerup 

kl. 18.00
Prisen er 150 kr.

Tilmelding med angivelse af 
påstigningssted senest den 5. maj 

til Svend Åge på mail:
 sv.aage.thomsen@hotmail.com 

eller 86881941 / 40581941

Højskoleugen  med temaet 
Mennesket  i Grænselandet

Det er Højskolen Østersøen i Aabenraa, 
der indbyder til højskoleuge i dagene 
23. -  29. august 2015 i samarbejde med 
de Midt-vestjyske Valgmenigheder ved 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed og 
med tidligere forstander for Rødding 
Højskole Annemarie Morris som free-
lance kursusleder. 

Højskolen Østersøen har til huse i det 
tidligere Hotel Hvide Hus i Åbenrå. Alle 
værelser er derfor med bad og de fleste 
har direkte udsigt til fjorden. Højskolen 
Østersøen er kendt for sit gode køkken 
og prisen er 4.500 kr. i delt dobbeltvæ-
relse inklusive udflugter og transport i 
fællesbus helt fra Kjellerup. Mulighed for 
enkeltværelse mod tillæg 600 kr. 

Da der er en del forhåndsinteresse, vil vi 
meget gerne, at de medlemmer, der al-
lerede nu har besluttet sig for at deltage, 
giver foreløbig besked for at være på til-
meldingslisten inden der også åbnes for 
tilmelding udefra. Endelig tilmelding er 
13. april til tlf. 86 88 11 10 eller 
karenmarieravn@gmail.com

Vel mødt til fællesoplevelser i glæde og 
alvor - med fællessang og megen god 
snak over kaffe og rødvin.
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Brevkasse
Fra:
Det danske Bibelselskabs hjemmeside  
www.bibelselskabet.dk

SPØRGSMÅL:
Mit barnebarn er 16 år, og har man-
ge spørgsmål - et af dem er dette: 
Hvordan forklarer jeg 'kødets op-
standelse'? Jeg tror ikke selv på dette, 
kroppen bliver til muld, og  ånden 
rejser retur til, hvor den kom fra - 
alt andet er vrøvlerier i mine øren, 
Så S.o.S. Hvad siger I?

mvh   A 
SVAR:
Kære A
Der er ikke noget at sige til, at mange har 
problemer med udtrykket ”kødets op-
standelse”; det er et udtryk, som let mis-
forstås. For mig ville udtrykket heller ikke 
give mening, hvis det skulle opfattes på 
den måde, at det drejede sig om opstan-
delseslegemets materiale, altså at der var 
jordisk kød i opstandelsen. I evigheden 
hos Gud har tilværelsen andre dimensio-
ner, finder sted under andre betingelser og 
lovmæssigheder end i den jordiske virke-
lighed.
  I stedet forstår jeg sagen på den måde, 
at i opstandelsen samles alle mit livs tråde, 
det der synligt og usynligt har været på 
færde, dvs. alle erfaringer, også det jeg har 
fortrængt. Alt det, der har været mit liv, 
bruges af Gud til at nyskabe mig i opstan-
delsen.
   Det er det, jeg forstår ved kødets opstan-
delse. Alt det, der har været på færde i mit 
liv ”i kødet” – en bibelsk betegnelse for det 
menneskelige, det legemlige – tages op i 

Guds afslørende, helbredende og forløsende 
lys og skænkes en ny fremtid.
   At det drejer sig om vore erfaringer og 
dermed vores identitet og ikke om opstan-
delseslegemets materiale, kan også siges 
på den måde, som Paulus gør det i Første 
Korintherbrev kapitel 15. Paulus understre-
ger, at fundamentet for det kristne opstan-
delseshåb er Jesus’ opstandelse, bevidnet 
af ham selv og mange andre. Disse har set 
og hørt den opstandne, som altså har haft 
en form for legemlighed. Men det er vig-
tigt for Paulus at få gjort opmærksom på, 
at der er forskellige former for legemlig-
hed – jordisk og himmelsk, forgængelig 
og evig, og i opstandelsen sker der en for-
vandling, som Paulus sammenligner med 
dét, der sker, når et korn lægges i jorden, 
og noget i en helt anden form spirer frem. 
   Kød og blod kan ikke arve det nye, evige 
liv i Guds rige, som han skriver, dvs. det er 
et liv på andre betingelser end de jordisk-
menneskelige: ”... vi skal alle forvandles” 
(Første Korintherbrev kapitel 15, vers 51)
   Det gamle lades tilbage og går til, men der 
er en indre identitet, en sammenhæng mel-
lem det gamle og det nye menneske, der går 
ind i det nye liv, som er Guds underfulde 
gave.
   I min bog Efter Døden - en bog om det 
evige Liv, (Anis 2008), kan de, der interesse-
rer sig for det, finde en uddybet redegørelse 
for den bibelske basis for opstandelsestroen 
og se, hvordan emnet er behandlet fra old-
kirken og op gennem historien af teologer 
og digtere.

Med venlig hilsen Johannes Værge

Johannes Værge er cand.theol., tidligere sognepræst i Køben-

havns Domkirke, foredragsholder og forfatter.



Døbt
Carl Laurits Damsted, søn af Tina og 
Søren Damsted, Vinderslev

Døde
Kristian Raunholt, Ans
Inga Glerup Sørensen, 
Gødvad Plejecenter, tidl. Kjellerup
Esther West Holmkær, 
Gødvad Plejecenter, tidl. Silkeborg
Lars Christensen, Kjellerup
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Jeg er bortrejst til Rom i 
dagene den 21. - 28. april, 
og holder fri i dagene 1. - 5. 
juni, hvor valgmenighedens 
evt. kirkelige handlinger pas-
ses af 
pastor Solvejg Bøje,  der kan kontaktes
på tlf. 61 35 00 26.

Ellers træffes jeg hele døgnet ved opringning 
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

Jeg har meddelt Kjellerup og Omegns Valg-
menigheds bestyrelse, at jeg opsiger min 
stilling, således at min sidste tjeneste som 
menighedens præst efter planen bliver søn-
dag den 1. maj 2016.

På kontoret i valgmenighedens hus på Kir-
kebakken 13 træffes jeg på tirsdage i tids-
rummet mellem kl. 14 og 15.

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 .......................... 8770 3040
 hlolk@live.dk

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

Birthe nørgaard Jacobsen
1. suppleant, Pederstrupvej 36, 
8620 Kjellerup ...................... 8688 8355
 binj57@gmail.com

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
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Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

G U D S T J E n E S T E R
Hvor intet andet angives 
holdes 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. 

1. marts 2. søndag i fasten Vinderslev 
8. marts  ingen 

15. marts Midfaste Vinderslev
22. marts  ingen 
29. marts Palmesøndag  Vinderslev  nB sommertid

2. april  Skærtorsdag  Hørup
3. april Langfredag  Vinderslev.  Læsninger og salmesang

5. april  Påskedag  Hørup
6. april  2. påskedag  ingen 

12. april  ingen, se hverdagsaftensgudstjeneste 
  om tirsdagen
14. april  tirsdag aften  Hørup kl. 19 – med konfirmandmedvirken. 
  Derefter samvær i salen 
19. april  2. søndag efter påske  Levring 
26. april   ingen. 
1.maj  Store Bededag, fredag  Vinderslev kl. 10  konfirmation 
3. maj  4. søndag efter påske Levring
10. maj  ingen 

14. maj   ingen

17. maj 6. søndag efter påske  Hørup
24. maj  Pinsedag  Vinderslev
25. maj   ingen 
31. maj  Trinitatis Levring  
2. juni  Turist i de lokale kirker Vinderslev Kirke kl. 19.  ved Karen Marie Ravn 
7. juni  1. søndag efter Trinitatis  Rødding Frimenighed kl. 10,30 Årsmøde 
14. juni  2. søndag efter Trinitatis Vinderslev 
16. juni  Turist i de lokale kirker Grathe Kirke kl. 19 
21. juni   ingen 

28. juni  4. søndag efter Trinitatis Levring 
30. juni Turist i de lokale kirker Ans kirke kl. 19 ved K.O. Mandrup
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Motiv fra Vinderslev kirke.


