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Der 
var en KIRKEBLAD

FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED

Nummer 4 • November 2006 • 21. ÅrgaNg

Trods klingrende frost godt i år I spå
for fugl og sæd i dvale.



Vi er livsnødvendige

Inden vi er kommet til advent har novem-
ber været over os. De grå novemberskyer 
kan tynge og få os til at tvivle på, om nu 
vores fællesskab med Gud og mennesker 
nu også kan holde. Allerførst i november 
måned har vi til Allehelgen mindes dem, vi 
har mistet, og spørger måske: Hvorfor har 
du forladt mig? I en forandret hverdag tror 
vi, når telefonen ringer, at det er den, der er 
død fra os- indtil vi tager os i det. I stolen 
sidder ikke mere den, der plejede at sidde 
dér. Stolen er tom som vore egne hænder. 
Og hvis vi alligevel genkalder os den skik-
kelse, vi holdt af, så er det ikke som det var 
før - ikke som det var i begyndelsen.

Vores tilværelse har så mange gode 
begyndelser, som følger med os undervejs, 
når vi lever sammen. Men efter begyndel-
serne er der det jævne liv, hvor vi bare er 
der uden absolut at begynde på noget. Dér, 
hvor det bare kører, som det plejer. 

Når vi sidder alene tilbage, savner vi  
denne jævne hverdag, hvor vi ikke lagde 
mærke til noget særligt, men egentlig heller 
ikke tvivlede på, om livet har en mening

Men det er netop  i de samme alminde-
lige dage, vi også selv gør os skyldige, når vi 
ikke magtede at være salt og lys for hinan-
den. Vi var da ikke så opmærksomme, som 
vi burde, og vi har ikke set vores medmen-
neske med det han eller hun egentlig ville 
og egentlig ønskede. I de situationer har vi 
hverken modtaget lys og eller kastet lys på 
vores medmenneske, men har bare kredset 
om det, vi nu selv var optaget af. 

Det er netop os, der på den måde er 

syndere, som Jesus kalder salt og lys , som 
er   nødvendige for at det jævne liv kan 
leves. Jesus siger til os, der er skabte og er 
døbte i hans navn: "I er jordens salt" "I 
er verdens lys". Vi er lys - ikke fordi vi er 
selvlysende -men fordi vi er til i Guds eget 
lys. 

Når Jesus kalder os lys og salt siger han, 
at vi er livsnødvendige. For at vi kan være 
det for ham, opretholder Gud vores liv 
hver især, uanset hvilken afmagt, vi ellers 
føler, når vi ikke selv kan skaffe os det 
tilbage, vi mangler. Gud holder forbindel-
sen til os - også når vores egen indbyrdes 
fornemmelse af at være sammen glipper. 
Når vi ikke mere selv kan nå vore kære, da 
når Gud dem på vore vegne. Gud har lige 
langt til os alle, og selvom initiativet altid 
vil ligge hos Gud, er vi vigtige for hans liv 
med os. 

Det er det liv, der kommer til os med 
Advent - det, der stadig er på vej. til os.   
Vi bliver kaldt ud fra de steder, hvor vi 
er bundet og sidder i mørke og dødens 
skygge. Opfordringen lyder: "Gå ud " -
,"kom frem", og den er samtidig er et løfte 
til os om, at hvor vi end går hen, så er vi 
ude i det lys, der gør, at vi selv kan være lys 
og salt for både Gud og hinanden.  
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Valgmenighedens hjemmeside

Kjellerup og omegns valgmenighed har nu fået færdiggjort hjemmesiden. Den kan besøges 
ved at skrive: www.kjellerupvalgmenighed.dk  -  Rigtig god fornøjelse.

Valgmenigheden havde besøg af  en sym-
patisk og kompetent sanger til det første 
eftermiddagsmøde den 14. september i 
valgmenighedens sal. Vi var samlet ca. 25 
til viseeftermiddag med Conny Skovgaard 
og en stor del af deltagere var kommet med 
mødebilen, der køres af Kjellerup Taxa. 
Alle - både de, der er vant til at komme, og 
de, der var i salen for første gang - var glade 
for at høre Conny Skovgaard. Hun havde 
ingen store armbevægelser, men hendes 
stemme og tydelige gengivelse af visetek-

sterne fik alle pointer til at gå rent igennem 
til alle tilhørerne. Det var underholdning 
af kvalitet. Vi sang også selv til Conny 
Skovgaards guitarakkompagnement, og 
vores formand Inga Nielsens æblekage 
satte yderligere smag på samværet. 

Valgmenighedens næste møder i dagti-
merne bliver adventseftermiddagen den 7. 
december og den lokalhistoriske eftermid-
dag med Knud Erik Grøn den 15. februar. 
Alle er velkomne - også Jeres nabo. 

Den nye række af eftermiddagsmøder 
tegner foreløbig til at blive en succes
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Meddelelse fra præsten:

Jeg træffes på kontoret i valgmenighedens hus tirsdage kl. 14 – 15 og man kan 
ringe til mig hele døgnet på tlf. 86 88 11 10. 

Som regel er jeg at træffe hjemme ved telefonen kl. 8 – 9,30 – dog ikke onsdag 
morgen, hvor jeg har konfirmandundervisning. Når jeg kører ude og har mobilen 
åben, omstilles telefonen automatisk til min mobil. Hvis jeg ikke tager telefonen, 
kan der indtales på telefonsvareren, der høres efter 6 ringetoner..

Jeg beder venligst pårørende til valgmenighedsmedlemmer, der kunne havde brug 
for mit besøg, om at nævne det eller direkte invitere mig til at komme forbi. Det 
er en hjælp, hvis ægtefællen, børnene eller naboerne giver mig et praj. Hellere en 
henvendelse for meget end for lidt, selvom I måske regner med, at jeg er orienteret 
i forvejen! 

Karen Marie Ravn

Martin og René, valgmenighedens to kon-
firmander 2006-07, var på kirketur til 
Århus og er her fotograferet i Danmarks 
ældste bestående kirkerum under Vor Frue 
Kirke. 

Til Persillesovs den 29. september var i alt 
22 børn og voksne samlet til spisning og 
derefter fortælling og fællessang ved pejsen. 
Her er det tid til is og kaffe til de voksne, 
inden de små skal hjem i seng. 



5

K O M M E N D E  M ø D E R
FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED • 2006-2007

Torsdag eftermiddag 
den 7. december kl. 14
Til valgmenighedens traditionsrige 
adventseftermiddag er salen pyntet med 
gran i bjælkerne, gløggen dufter og 
Elever fra Levring Efterskoles musikli-
nie synger dirigeret af Lene Henriksen, 
der også spiller til vores egen fællessang 
af  advents- og juletidens sange og sal-
mer. Senere er der kaffe med julebag, 
og eftermiddagen kædes som sædvan-
lig sammen af Karen Marie Ravn. 
Denne eftermiddag indgår naturligvis 
i den nye møderække, der finder sted 
i dagtimerne, og vi ser frem til igen at 
være sammen med bl.a. de deltagere, 
der var glade for viseeftermiddagen i 
september. 

d

Torsdag den 28. december kl. 15 
4. juledag har mange af valgmenig-
hedens børnefamilier hvert år kryds i 
kalenderen, Ved julegudstjenesten for 
børnefamilierne i Hørup kirke tegner 
og fortæller Karen Marie Ravn jule-
evangeliet. Derefter går vi over vejen 
og ned i salen, til juletræsfesten, hvor 
vi synger mange jule- og børnesan-

ge med Jens Bøgestrand ved klaveret. 
Valgmenigheden giver kaffe/kakao og 
boller og kage, præsten fortæller igen 
bibelhistorie og inden eftermiddagen 
slutter kl. 17, plejer også julemanden at 
komme på visit.!  Tilmelding til 86 88 
11 10 helst inden 22. december.

d

Nytårsaftensdag den 31. december 
er i år Julesøndag. Derfor markerer 
valgmenigheden denne søndag nyt-
året samtidig med, at vi tager afsked 
med julen. Efter en kort gudstjeneste 
i Hørup kirke til sædvanlig tid kl. 
10,30 er der samvær i valgmenighedens 
sal. Her står fortsat juletræet, der blev 
pyntet til børnefamiliernes julearrange-
ment 4. juledag. Vi får en kop kaffe sid-
dende ved det tændte juletræ og synger 
nogle af julens salmer og sange.  Inden 
samværet slutter ca. kl. 12, skåler vi for 
et Godt nytår og slutter med nytårs-
salmen ”Vær velkommen Herrens år”. 
Der bliver til  gengæld ikke holdt guds-
tjeneste i valgmenigheden nytårsdag 
den 1. januar.   
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2007
Tirsdag den 16. januar kl. 19.30
har vi den første foredragsaften i det 
nye år med lektor ved filosofisk institut 
ved Århus Universitet Jørgen Husted, 
der taler i valgmenighedens sal om 
Kampen om Værdierne og stiller 
spørgsmålet: Er der noget, der er vig-
tigere end Pisaresultater? Aftenens fore-
drag vil ikke kun belyse skolespørgsmål, 
men også det danske samfunds aktuelle 
situation i almindelighed. 
Selv udtaler Jørgen Husted, at Danmark 
efter hans opfattelse har verdens mest 
demokratiske befolkning, og at skolen 
har et medansvar for det. Prøv at se 
på vores stemmeprocenter, se på vores 
debat! Demokratiet lever i den danske 
skole, men der bliver ikke sat ord på 
det. Lærerne taler ikke selv højt om 
det, men de går rundt og gør det, siger 
Jørgen Husted. Skolen arbejder for en 
kultur, der i høj grad viderefører det, vi 
havde før. Pisaundersøgelsen viser, at 
danske børn er meget mere glade for at 
gå i skole end f.eks. finske børn. Men 
hemmeligheden er jo det, som Kresten 
Kold lærte den danske skole, nemlig: at 
holde skole på tro, håb og kærlighed. 
 Jørgen Husted forsker i erkendel-

sesteori og etik, men han er samtidig 
en meget værdsat folkelig formidler, 
der når ud til alle sine tilhørere. Han 
har tidligere været medlem af Det 
Etiske Råd og har deltaget i forsknings-
projekter om 'Sundhed, menneske og 
kultur' og 'Bioetikkens grundlag og 
anvendelse' og har bistået Danmarks 
Lærerforening ved formuleringen af, 
hvad der er professionsidealet for folke-
skolens lærere.

d

Søndag den 28. januar 
venter den varme Kyndelmissesuppe 
med tilbehør i valgmenighedens sal 
efter gudstjenesten i Hørup kirke 10,30. 
Hvis man ønsker det, kan man købe øl 
eller vin til maden. Efterhånden har 
mange medlemmer fundet ud af, hvor 
hyggeligt det er, at samles på denne 
måde til fællesspisning og synge af 
højskolesangbogen. Vi slutter samværet 
kl. 13, så man kan nå videre til andre 
gøremål og aftaler eller kan nå hjem til 
middagssøvnen. 
   

d
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Tirsdag den 6. februar kl. 19.30
får vi besøg i valgmenighedens sal af 
Svend Thorhauge, der kom til Ry 
Højskole som ny forstander i 2005. 
Han har givet sit foredrag titlen: 
Hvordan være sig selv, uden at være sig 
selv nok?
 I foredraget vil Svend Thorhauge 
med afsæt i dagligdagens praksis se på 
den filosofiske, historiske og sociologi-
ske udvikling af – dig, mig og os selv. 
Vi hører gerne om, hvor vigtigt det 
er at være sig selv i alle forhold: der-
hjemme, på arbejdspladsen, men også 
som statsborgere, hvor vi som frie og 
lige individer afgiver vores stemme eller 
deltager i samfundsdebatten som os 
selv. I Grundloven er det også fastslået, 
at vores politikere alene er bundet af 
deres egen overbevisning - de skal også 
være sig selv. 
 Dertil spørger Svend Thorhauge: 
Hvornår er vi os selv?  Hvad er vi, hvis 
vi ikke er os selv? 

d

Torsdag eftermiddag 
den 15. februar kl. 14 
holder vi i valgmenighedens sal sæso-

nens sidste møde i den nye række af 
eftermiddagsmøder. Vi har inviteret 
Knud Erik Grøn, tidligere skolein-
spektør ved Levring Kommuneskole 
og senest ved Sjørslev skole. Knud 
Erik Grøn kalder sin fortælling denne 
eftermiddag: Et præsteliv i en bryd-
ningstid. 
 Knud Erik Grøn har, siden han blev 
pensioneret, været meget optaget af 
Frederik Bülow Bruun, der var grundt-
vigsk sognepræst i Levring-Hørup 
sogne, og som blev den positive anled-
ning til, at Kjellerup Valgmenighed 
blev dannet i 1917. Knud Erik Grøn 
har fået udgivet en afhandling efter, 
at han har studeret gammelt og nyop-
dukket materiale, og man hører straks, 
hvor meget han går op i emnet.
 Når vi skal opridse Kjellerup 
Valgmenigheds historie, siger vi som 
regel, at valgmenigheden blev stiftet 
som reaktion imod den indremission-
ske pastor Johansen. Men de grundt-
vigskes modreaktionen var ikke kom-
met, hvis ikke pastor Bruun havde 
været der længe før og havde gjort folk 
i Levring interesserede i historie og lit-
teratur ud fra Grundtvigs syn på kirke 
og kristendom. 
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 Det skal vi høre en levende fortæl-
ling om denne eftermiddag – foruden, 
at vi også skal synge af højskolesangbo-
gen og nyde det gode kaffebord.

d

Onsdag den 28. februar 
kl. 19.30 (bemærk ugedagen) 
Indbyder valgmenigheden sammen 
med sognemenighederne i Levring og 
Hørup til det årlige fællesmøde på 
Levring Efterskole. Foredragsholder 
er i år filminstruktør og læge Nils 
Malmros, der taler ud fra sin film: At 
kende sandheden. 
 Malmros´s foredrag rummer både 
alment menneskelige og mere specielle 
læge-etiske aspekter, når han fortæller 
om baggrunden for sin næstsidste film: 
”At kende Sandheden”.

 Filmen er en fiktionshistorie, men 
er samtidig dybt forankret i et portræt 
af hans egen far, der var Danmarks 
ledende hjernekirurg.  Aftenens fore-
drag handler om både en menneskelig 
historie og om det etiske dilemma, da 
faderen på sine gamle dage er plaget 
af, at adskillige af de patienter, han 
opererede i 40´erne, dør af leverkræft 
som følge af det røntgenkontraststof 
Thorotrast som man benyttede på det 
tidspunkt. Faderen formulerer det i 
filmen: Det er en forfærdelig tanke, 
at hver gang vi havde reddet et men-
neskeliv, havde vi også lagt kimen til en 
cancer. 
 Enhver er velkommen på eftersko-
len til en af vinterens store mødeaft-
ner. 

d

Siden sidst:
Døbte:  ingen

Døde:  Sys Mogensen, Kjellerup
  Nea Drivsholm, Ans



9

Nu er det snart Jul 

– eller er det?

Tvivlen har været tilstede, måske endog 
velbegrundet, selv om vi er midt i novem-
ber måned. Det kan være svært at forstå, at 
vi den ene dag har 12 – 13 graders varme, 
derefter med to dages mellemrum minus 6 
grader og snevejr.

Måske er det med vejret, som med så 
meget andet, at der også her er gået lidt 
selvstyre og kaos i tingene. Sidst i oktober 
kunne man ved selvsyn konstatere at de 
store kasser med julens pynt var gjort klar 
til reolhylderne. Slaskenisser med de alt 
for lange ben ligger ofte på gulvet, da de 
har svært ved at stå oprejst på hylderne. 
Designerne til disse skabninger af nisser 
må sikkert ikke have haft modellerne at 
se på. Kreativiteten for meget af julens 
pynt kunne måske også have haft én bedre 
designer. Juleindustrien har virkeligt gjort 
sit indtog i november. Uanset dårligt vejr, 
og ikke så pæne nisser, glæder vi os til 
Julen. Midt i gaveindkøbene har der måske 
også været tid til at tænke på hvorfor vi 
fejrer Julen. Vi går i kirke juleaftensdag 
for at høre evangeliet, og hvad der skete 
hin julenat i Betlehem. Vi synger de kære 
julesalmer, som vi kan udenad. Her er der 
ikke så meget forandret.

Men for mange, både børn og voksne 
betyder det meget, at der gives et indhold 

og et syn på Julen. Det sker ved, at vi 
synger de kendte julesalmer og derved får 
bekræftet og hørt Juleevangeliet.

Sådan stred verden en vinter hård

længtes med soltrang i hjertegrunden,

der med en vinter på tusind år, 

tænkte, den skulle til våren vunden. 

Men da den følte dens kraft var omme,

da først lod herren sin sol nedkomme

da først kom jul.

Jonas Lie

Med denne lille julehilsen sender kir-
kebladets læsere de bedste ønsker for Julen 
og det nye år.

Inga Nielsen
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Romanlæserne er godt i gang 

– også denne vinter
Litteraturkredsen, der de seneste 13 år 
har haft Karen Marie Ravn som leder, var 
oprindelig en kreds, som helt fra 1940'erne 
samledes i stuerne i valgmenighedens hus 
på Kirkebakken - først hos valgmenig-
hedspræst Sigurd Skovmand og hans kone 
Ragnhild og siden hos valgmenighedspræst 
Svend Aage Kampp og hans kone Ellinor. 
Efter at Kampps flyttede til Odense i 
1967, blev litteraturkredsen overtaget af 
Ellen Møller, der var gift med byens dom-
mer Sigurd Møller og var et spændende 
og musisk menneske. Hun havde gået på 
skuespillerskole og havde blandt andet 
taget. guldalderlitteraturen til hjerte, så 
hun f.eks. fremførte H. C. Andersens 
eventyr uden manuskript. I Ellen Møllers 
tid kom litteraturkredsen ind i Kjellerup 
Husmoderforenings regi, og da hun på 
grund af sygdom trak sig tilbage, fortsatte 
kredsen fra 1993 under husmoderforenin-
gen, men altså endnu engang med valgme-
nighedspræsten som leder.

Det har været en fordel for litteratur-
kredsen gennem de senere år, at den køres 
i et samarbejde mellem to af byens for-
eninger. Det har sikret en bred deltagelse 
til de 6 aftner, som litteraturkredsen holder 
i Alhuset hver sæson. Her samles egnens 
interesserede romanlæsere uanset, om de 
hører til sognemenigheden eller valgme-
nigheden, og der læses som regel bøger, 
som man får større udbytte af, når der er 
flere læsere til at tale sammen om dem. 

I indeværende sæson har litteraturkred-

sen fået fornyelse ved, at flere yngre har 
sluttet sig til. Deltagerantallet er i år oppe 
på 20 medlemmer, som til  tirsdag den 27. 
marts selv har foreslået og valgt romanerne 
den første mødeaften

Sæsonen startede ud med Johs. V. 
Jensens Kongens Fald, som mange havde 
lyst til at genlæse efter, at bogen er kommet 
med i Kulturkanonen. Den aften, hvor vi 
gennemgik den meget tætte og ind imel-
lem lyriske tekst, havde vi stof til mange 
overvejelser rundt om bordene, som står i 
rundkreds, så vi alle kan se hinanden. Da 
vi den følgende mødeaften havde læst Asne 
Seierstad: Boghandleren i Kabul , var der 
knapt så meget at drøfte ud fra, hvordan 
bogen var skrevet. Men der var en del, der 
kunne drøftes om de leveforhold, der var 
anledning til bogen. Den er nemlig ikke 
en roman, men en mellemting mellem en 
roman og en dokumentarisk rapport fra 
forfatterens et par måneder lange ophold i 
en afgansk familie. 

Nu efter nytår læser vi Yann Martel: 
Pi's Liv  til den 23. januar , Linn Ullmann: 
Før du sover til den 27. februar og ende-
lig til den 27. marts Kerstin Ekman: 
Skrabelodder, som er  det tredje og sidste 
bind i serien Ulveskildet, hvorfra littera-
turkredsen forrige og sidste sæson har læst 
første og andet bind. 

Hvis nogen har lyst til at deltage en 
enkelt aften om en bestemt bog i litteratur-
kredsens program, er de velkomne. 
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Der kører fortsat gratis 

BIL: 
Hvis man vil med bilen, ringer man til

Ruskjærs Taxa tlf. 86 88 33 33 

halvanden time før gudstjenesten eller 
mødet begynder, og man bliver gratis kørt 
fra og til sin egen adresse. 

Leje af 
valgmenighedens sal 
på Kirkebakken 13
Valgmenighedens medlemmer kan leje vores 
hyggelige sal med pejs og adgang til to toi-
letter. Salens nye køkken har fuldt udstyr, 
men skal til spisning betragtes som et serve-
ringskøkken. Der kan dækkes op til ca. 50 
til spisning, og flere til kaffe.

Lejen udgør til kaffe  500 kr.
til spisning   700 kr.

Foruden rengøring, 
hvis ikke lejeren selv gør rent.  

VaLgMeNIgheDeNS PRæSt:
Karen Marie Ravn, 
Kirkebakken 13 ..................... 8688 1110
e-mail:  .........................  kmravn@ofir.dk

Privat: 
Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg 

Kjellerup og Omegns 
Valgmenigheds bestyrelse:

BeStyReLSeN:
Alle - 8620 Kjellerup.

Inga Nielsen, formand
Kirkebakken 13A  ................  8688 1253
Mobil .................................... 2480 2981 

Anny Oehlenschlæger Larsen, 
næstformand ......................... 8688 4080
Fyrrevænget 8 ... oeh-larsen@webspeed.dk

Lars Westerberg, kasserer ....... 8688 8434
Lundgården 13   ..................LW@shll.dk

Peter Kildedal, 
formand for mødeudvalget  ... 8688 4950
Bygtoften 5   ..... Pkildedal@webspeed.dk 

Torben Gyldenberg Pedersen, 
sekretær og redaktør   
Oustrupvej 17 ....................... 8688 8006
............. Torben.Pedersen3@skolekom.dk

Chr. Skorstengaard
Vestervangen 13 .................... 8688 3724
............... chr.skorstengaard@wanadoo.dk

Svend Aage Thomsen, 
formand for boligudvalget
Lindevej 30 ......................... 86 88 19 41
   ............. sv.aage.thomsen@hotmail.com



»Returneres ved varig adresseændring«

 Kjellerup og Omegns 
 Valgmenighed
 Kirkebakken 13
 8620 Kjellerup

»B«

 

Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

 3. dec.  - 1. søndag i advent   Vinderslev
 10. dec.   - 2. søndag i advent  Hørup
 17. dec.   - 3. søndag i advent ingen
 
 24. dec.   - Juleaften 4. søn i adv. Hørup kl. 17 Vinderslev kl. 14
 25. dec. - Juledag   Levring
 26. dec. - 2. juledag  ingen 
 28. dec. - 4. juledag  Hørup kl. 15. Julegudstj. for småbørnsfamilier med juletræ i salen.
 31. dec. - Julesøndag  Hørup. Kort gudstj. m. kaffe og et glas vin bagefter i salen

 1. jan. - Nytårsdag ingen  
 7.  jan.  - 1. søn. e. Helligtrekonger   Vinderslev
 14.  jan.  - 2. søn. e. Helligtrekonger  Levring
 21.  jan.  - 3. søn. e. Helligtrekonger ingen  
 28.  jan.  - Sidste søn. e. Helligtrekonger Hørup. Derefter Kyndelmissesuppe i salen 

 4. feb.  - Septuagesima  Vinderslev 
 11. feb.  - Seksagesima ingen 
 18. feb. - Fastelavn Hørup  
 25. feb. - 1. søn i fasten   Levring 
 
4. marts  - 2. søn i fasten  Vinderslev

Tidspunktet er altid kl. 10.30, når intet andet er anført.

Der kan ringes efter kirkebil. Se inde i bladet.
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