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Hver stubbet 
mark, vi stirrer på, 
står brun og gul og 
gylden, og røn står 
rød og slåen blå, 
og purpursort står 
hylden.

Alex Garff, 
sensommersang, 
1949
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Mere trafik på tværs af vejen 

af Karen Marie Ravn

Her i juni var vi i alt 10 deltagere fra Kjel-
lerup Valgmenighed i årsmødet for De 
grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Dan-
mark. Det blev et vellykket møde og foregik 
i Ågård Frimenighed ved Kolding.
 Lørdagens foredrag tog udgangspunkt i, at 
”det grundtvigske” har været noget, vi ikke 
snakkede om, men bare levede i.

Det grundtvigsk folkelige
Det grundtvigske har været noget indfor-
stået, som alle i miljøet var med på: ingen 
stramme tøjler, men frihed under ansvar, 
også frihed til (i seneste generationer) at lade 
være med at praktisere det kirkelige tilhørs-
forhold henne i kirken. Vi grundtvigske har 
de seneste 50 år til fulde gennemført det 
grundtvigske slogan: ”Menneske først – og  
kristen så” (altså i næste omgang). Kristen-
dommen fylder tilsyneladende meget lidt i 
det grundtvigske miljø i skoler og menighe-
der. Udviklingen dér er naturligvis påvirket 
af samfundets almindelige sekularisering 
(verdsliggørelse), som for alvor satte sig igen-
nem fra 1980'erne. Men medvirkende til at 
vi ikke er særlig aktive kirkeligt, er også vores 
egen grundtvigske definition af, at tilværel-
sen af sig selv hænger sammen fra skaberens 
hånd. Og det kan vi jo være enige med man-
ge om – også med ikke-kristne af den slags, 
som Grundtvig kaldte ”naturalister af ånd 
(folkeånd)”.

En både naturlig og 
åndelig sammenhæng
For livet hænger jo sammen. Vi mennesker 
hænger sammen i et menneskeligt og bredt 
fællesskab, hvor vi i grunden er lige. Vores 

hoved og hænder, krop og sjæl, sprog og 
tanke hænger også sammen. Fortid og nu-
tid hænger sammen. Og når vi har fået den 
kristne dåb med Jesu ord, så hænger vi men-
nesker forunderligt nok også sammen med 
kærlighedens ånd hos Gud, for den følger 
os, hvor vi går, så vi frit kan agere med tilgi-
velse af vore synder (dem, som vi alle begår, 
selvom vi blev skabt i Guds billede).
Sådan cirka lyder det jo, når vi i almindelig-
hed skal udtrykke dét, som vi egentlig ikke 
snakker om, når vi kalder os grundtvigske: 
Fra døbefonten inde i kirken følger Hellig-
ånden os ud i den frie luft, over i forsam-
lingshuset eller kroen, hen i skolen og natur-
ligvis helt hjem i stue og soveværelse. Der er 
grund til glæde og selvglæde. 

Vi slap det, som før var indforstået
Når vi således i den almindelige udvikling 
slet ikke taler om det åndelige mere og sat-
ser på det håndgribeligt materielle, sker der 
imidlertid noget afgørende. Frihed opfattes 
ikke som gave, men som et almindeligt vil-
kår. Og vi synes, at vi er nødt til at designe 
tilværelsen selv. 
Men det bider sig selv i halen. Vi tør nem-
lig ikke være amatører frit og frivilligt, for 
vi skal helst være faglige og professionelle, 
og når vi da ikke klarer alt det, som vi sæt-
ter os for, kan vi fortabe os i depressionen. I 
vores iver for at dyrke vores egne små histo-
rier på facebook , glemmer vi fortidens store 
(bibelske) fortælling om usynlige kræfter og 
livsmønstre,  som de ældre grundtvigske ge-
nerationer havde hørt om, og dengang også 
- indforstået – kunne henvise til, højt, helt 
uden at rødme. 
Man skal have fortællingerne ind for at 
kunne bruge dem. Derfor skal de høres. Og 
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efterhånden blev de ikke hørt og fortalt til 
børnene hverken ved sengetid eller om da-
gen. Det er årsagen til, at vi i det grundtvig-
ske – til forskel fra f.eks. Indre Mission – har 
været særlig sårbare, da også folkeskolen fra 
1970'erne slækkede på dannelsesfagene her-
under bibelhistorie, salmer og kendskab til 
kirkerummet.

Vi er blufærdige, når det drejer sig om det 
med kirken 
Det er her, vi står som medlemmer af de 
grundtvigske valgmenigheder og som med-
lemmer af folkekirken i almindelighed. 
Vi finder ikke på at bruge udtrykket ”som 
kristne i Danmark gør vi…..”. Nej, for vi er 
blufærdige. Og den blufærdighed var tyde-
lig hos de såkaldt tidehvervsk-grundtvigske, 
som også tegnede valgmenigheden her, den-
gang jeg blev ansat for små 30 år siden. 
Da det i 1998 var Kjellerup valgmenigheds 
tur til at have værtsskabet for årsmødet, som 
blev holdt på Levring Efterskole, opridsede 
jeg i De grundtvigske Valg- og Frimenighe-
ders årsskrift situationen hos os. Og jeg gav 
mit indlæg nedenstående illustration, som 
jeg nok mere tegnede som en ønsketegning 
end som en beskrivelse af de helt aktuelle 
forhold på daværende tidspunkt 

Tegningen viser det folkelige og det kirkelige 

adskilt af en vej. Vi ser i venstre side af vejen 
den naturlige og den historiske sammen-
hæng med rødder nedad i historien, og vi ser 
også poesien omkring Madam Blå og den 
blå højskolesangbog. 
Og ovre på modsatte side af den vej, hvor 
samfundsfærdslen foregår, ser vi kirken med 
døren lukket op ind til ind til gudstjenesten 
med dåb og nadver. 
I teksten til tegningen skrev jeg dengang: ”Vi 
har i Kjellerup valgmenighed hidtil lagt vægt 
på, at kirken ligger på modsat side af vores eget 
hus, og at det menneskelige (natur, myte histo-
rie) har lov at tale for sig selv”. 
Det folkelige og kristelige skulle være ad-
skilt i Grundtvigs fædreland. Derfor har den 
lidt ældre grundtvigske generation fastholdt 
friheden som noget vigtigt i forholdet til 
børnene og i den folkelige oplysning. Også 
i Kjellerup har valgmenigheden holdt fast i 
”menneske først …”., hvor det menneskelige 
på godt og ondt kommer først, og det kri-
stelige ikke førend senere kommer til, for at 
sætte lys på vore menneskelige vilkår. Fore-
dragsmødernes emner må ikke sovses ind i 
det kristelige. 
Forbindelsen mellem det folkelige liv på den 
ene side og gudstjenestens forkyndelse på 
den anden side er nemlig forudsat i alt, hvad 
vi foretager os i valgmenighedens regi. Også 
når man ikke umiddelbart  kan se og høre, 
at den er der, skal forbindelsen være der - i 
alt fald inde i vore egne hoveder og kroppe. 
Hvor tit  den skal opdateres, er det op til 
hver enkelt at bestemme, men vi er nødt til 
at bevæge os på egne ben  frem og tilbage 
over vejen og skiftevis sidde på henholdsvis 
kirkebænken i gudstjenestehuset og på sto-
lene i foredragssalen.

De næste generationer 
Med hensyn til børnene skal der tales til 
voksne og børn samtidig, som jeg skrev i 
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årskriftet inden årsmødet 1998 i Kjellerup: 
”Det må fortsat forældrenes være sådan, at det 
i grundtvigske kredse er forældrenes opgave, at 
indføre barnet i alle livets grundlæggende for-
hold. Derfor drejer det sig for mig at se først og 
fremmest om de voksnes grundlæggende indstil-
ling til verden og det, der holder verden sam-
men, hvis den kristne børnelærdom skal føres 
videre i grundtvigske kredse”. Hvordan det i 
øvrigt skulle ske, havde vi dengang her i Kjel-
lerup ingen løsninger til. Men vi kendte da 
stadig det gamle udtryk: Det skal nok kom-
me efterhånden!

Hvor står vi i dag? 
Et af foredragene til årsmødet i Kjellerup 
havde titlen: ”Hvordan fortæller vi vore børn 
om Gud, når vi ikke selv har hørt om ham?”. 
I de mellemliggende år er kristendommen for 
flere og flere blevet kun aftrykket af det, som 
er folkekirkens bekendelse . For vi opfatter 
kun den etiske dimension med buddet ”Du 
skal elske ..” som kirkens kristne ”budskab”. 
Og det jo ikke et budskab, men et påbud. 
Således svarer 75% danskere på spørgsmålet 
om, hvad der er det grundlæggende ved re-
ligionen: ”– at vi skal være gode ved hinan-
den”. Det er en forskydning i forhold til kir-
kens bekendelse, for det kristne evangelium 
er ikke moralske lovbud, men et løbende til-
bud af gratis og nådig tilgivelse, frelse og fri-
gørelse. I dåben og ved nadveren er det ikke 
det, som vi selv gør for nogen, der tæller. Det 
afgørende er dér, hvad Jesus som Kristus gør 
godt for os på Guds vegne. 

Vi mangler viden om 
elementær kristendom
Det er dog ikke så mærkeligt, at vores opfat-
telse af kristendommen forskubber sig, når vi 
mangler faktuel viden om kristendommen og 
i den danske befolkning ikke snakker højt om 
kirkelige emner – bortset fra vielsesritualer! 

Jeg har heller ikke noget klart forslag nu i 
2012 til, hvad der kan gøres i vores valgme-
nighedssammenhæng. Kan vi mon undervise 
os til, at få en tættere trafik mellem på den 
ene side af vejen gudstjenesterummet - og på 
den anden side af vejen det folkelige rum i 
valgmenighedens hus? 

 Der skal nok mere end undervisning til. For 
vi skal stå ved, at vi som grundtvigske me-
nigheder er foreninger, der er oprettet med 
det formål at fejre gudstjeneste. Og samtidig 
skal vi fortsætte vores folkelige mødevirk-
somhed vidt og bredt ud fra forkyndelsen 
i kirken og sideløbende med forkyndelsen. 
Som jeg skrev, da vi var årsmødeværter for 
14 år siden: ”Der er ingen tvivl om, at vi her 
i vores valgmenighed må gøre os aksen mellem 
vores eget hus og foredragssal – og – kirken mere 
bevidst”  
Det gælder stadig. Men der skal i dag også 
helt elementær oplysning til om kristendom. 
Se nedenfor her i bladet om det. 

Den folkelige fortælling
Jeg tror og håber, at vi lige nu færdes på rette 
vej, - på rette vis på kryds og tværs. Og at 
vi fremover bliver mindre grumsede og mere 
personlige. 
Det personlige er ikke selvfølgeligt. Men det 
personlige kan gøre alt andet selvfølgeligt 
på en naturlig måde. Vi skal jo være villige 
til lade nogen tale til os fra en talerstol eller 
på anden måde, ansigt til ansigt, i fortælle-
form. Ellers kommer vi i stofmangel – ikke 
kun faktuelt – men med hensyn til det ikke-
eksakte, som vi kan have vanskeligt ved selv 
at finde frem til: nemlig det anede og de store 
linjer, der ikke bør trækkes alt for hårdt op, 
men dog skal både høres direkte og høres 
imellem linjerne, når nogen personligt læg-
ger det frem for os. Det kan nedfælde sig hos 
os i alle aldre – efterhånden.
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Tilbud om grundkursus 
i kristendom for voksne 
- på den anden side af vejen!

Ovre i Hørup Kirkecenter på Kirkebak-
ken 8 A har sognemenigheden  planer om 
at  imødekomme behovet for undervisning 
i elementær kristendom.  Vi har fra Kjelle-
rup og Omegns Valgmenighed spurgt, om 
vi herfra må sende deltagere til kurset,  og  
det er vi meget velkomne til. Pris 20,- kr. pr. 
aften for kaffe og kage.

Sognemenighedens 3 aftner er følgende: 

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30 ved 
Helle Krogh og  Winnie Rischel. Mange 
voksne har et tilhørsforhold til kirke og 
kristendom. Det kommer f.eks. til udtryk i 
forbindelse med, at deres børn bliver døbt, 
konfirmeret, eller de selv eller deres børn 
deltager i et kirkeligt arrangement. Alligevel 
oplever mange, at de ikke rigtig kan få hold 
på det med Gud og tro og kirke. 
Det er ikke lyst og vilje, der mangler, det er 
bare kendskab og fortrolighed med emnet. 
Hvorfor går vi i kirke, når der sker vigtige 
ting i vores liv? Hvad går det ud på, det, 
der sker i kirken? Hvad er indholdet i  
ritualerne, som de fleste meget nødigt vil 
undvære? Man kan forbedre sin kondition, 
og man kan forbedre sin kost. Hvorfor ikke 
forbedre sin viden om kirke og kristendom?  
Det’ da ikk’ så svært. Vi håber på en ind-
holdsrig og hyggelig aften.
Enhver er velkommen og kan deltage uden 
tilmelding.

Torsdag den 8. november kl. 19.30 
Ved sognepræst Winnie Rischel, 
som skriver om denne aften: 
Blandt mange indkomne forslag har jeg 
valgt to emner til dette efterår. Det hyppigst 
ønskede emne er gudstjenestens historie og 
indhold. ”Så gør vi sådan, når til kirke vi 
går”, synger vi i sanglegen. Men hvorfor gør 
vi, som vi gør, søndag formiddag? 
Den måde, vi holder søndagsgudstjeneste 
på, er ikke dalet ned fra himlen, men er et 
udtryk for en lang og rummelig historie, 
som rummer både kontinuitet og nybrud.  
Vi vil også komme ind på, hvad en gudstje-
neste egentlig er for noget. Gudstjenesten er 
ikke et foredrag, den er ikke et debatmøde, 
den er ikke et underholdningsshow, men 
hvad er den så for noget? 
Enhver er velkommen og kan deltage uden 
tilmelding.

Torsdag den 15. november kl. 19.30
Sognepræst Winnie Rischel skriver: Et 
emne, som flere har ytret ønske om, er den 
tidlige kirke. Hvordan gik det til, at nogle 
få mennesker i en sekt inden for jødedom-
men ,  blev til verdens største religion, nem-
lig kristendommen? Hvad skete der, efter at 
Det ny Testamente var færdigredigeret om-
kring år 200?  
Vi tager kort og billeder til hjælp og dykker 
ned i kirkens første århundreder for at blive 
klogere på, hvordan det gik til, at vi i vores 
danske afdeling af kristendommen er, som 
vi er (og andre i den store familie af kristne 
kirker er, som de er).
Enhver er velkommen og kan deltage uden 
tilmelding.

Man kan forbedre sin kondition og sin kost. Hvorfor ikke 
forbedre sin viden om kirke og kristendom?
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Årsprogram 2012-2013 
i Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Tirsdag den 11. september kl. 19,30
Litteraturkredsen starter i Alhuset under 
ledelse af Karen Marie Ravn 

Tirsdag den 18. september kl. 14 
Carl Nielsen og den folkelige sang .
Foredrag med fællessang til violin og klaver.
Musikeftermiddag i valgmenighedens sal 
med Tove og Hans Thomsen, Bording. 
Hun er organist og begge fhv. lærere.

Torsdag den 4. oktober kl.18
Fællesspisning i valgmenighe-
dens sal. Ca. kl. 19,30 fore-
drag ved Lisbeth Filtenborg, 
studenter- og sognepræst i 
Herning og m.a. i retorik: 
Mad og kærlighed – et tema i 
Anne Marie Løns forfatterskab 
I pausen mellem spisning og foredrag afhol-
des en kort ekstraordinær generalforsamling 
med 2. behandling af valgmenighedens nye 
vedtægter. 

Tirsdag den 6. november kl. 19,30 
Professor og islamforsker, dr. 
phil Jakob Skovgaard-Peter-
sen, Institut for Tværkulturelle 
og regionale Studier ved Kø-
benhavns Universitet:
Arabisk status - det arabiske forår et ef-
terår senere. Status over opstandene for to 
år siden, årsager forløb og virkninger. Reli-
gionens rolle, de nye medier og politikere. 
Foredragsholderen var 2005-08 direktør for 
Dialogcentret i Cairo under Muhammed-
krisen.

Torsdag den 6. december 
kl. 14 i Hørup Kirke: 
Koncert med dobbelt-
kvartetten De Himmel-
blå, der består af medlem-
mer af Viborg Motetkor. 
Derefter Adventsmøde i 
valgmenighedens sal ved 
Karen Marie Ravn og dobbeltkvartetten. 

Mandag den 31. december kl. 10,30
Kort nytårsgudstjeneste i Hø-
rup kirke og efterfølgende sam-
vær i salen med fællesang og en 
skål for 
GODT NYTÅR 2013.

Søndag den 6. januar kl. 14,30 
i Hørup Kirke
Helligtrekongers-gudstjeneste efterfulgt 
af julet familiefest for børnefamilier og 
andre. Efter gudstjenesten synger vi julen 
ud med en julet familiefest omkring træet 
i valgmenighedens sal med børnesange og 
sange til julehøjtiden – De tre konger duk-
ker op med rejsetasker med  guld, røgelse og 
myrra skær, som denne dag kan spises.

Torsdag den 10. januar kl. 19,30
Anne Kathrine Østerby 
Jasminrevolutionen -  Et tu-
nesisk forår?  Billedforedrag om 
oplevelser blandt lokale tune-
siske spejdergrupper under 3 
måneders ophold i 2012 støt-
tet af Udenrigsministeriet og Dansk Ung-
doms Fællesråd. 
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Onsdag den 23. januar kl. 19,30
lektor Ph.d. Lic.theol. 
Else Marie Wiberg Pedersen 
Livet før døden, livet efter 
døden og livet uden døden?
Religionernes forestilling om 
liv efter døden med særlig 
vægt på, hvordan vi i kristendommen for-
holder os til dette tema.

Torsdag den 28. februar kl. 19,30  
Grundtvig versus Kierke-
gaard, et dialogforedrag 
ved parret sognepræst Sarah 
Auken og lektor, dr. phil.  
Sune Auken. 
Valgmenighedens markering 
af 200'året for Søren Kier-
kegaards fødsel i relation til 
Grundtvig. 

Lørdag den 16. marts kl. 13-17
Chokolade- påskeæg med for-
tælling. Før-påskeaktivitet for 
deltagere i alle aldre: voksne 
samt børn fra 10 år i følgeskab 
med voksne. 
Bemærk stedet: Vinderslev skoles køkken. 
Tilmelding er nødvendig. 
Pris pr. person beregnes efter forbrug af ma-
terialer. Se annonce i Kjellerup Tidende. 

Tirsdag den 19. marts kl. 13 – 15
Påskelotto kun for børn 
Valgmenighedens børn fra 3. – 6. klasse 
samles traditionen tro med Karen Marie 
Ravn denne tirsdag eftermiddag i påske-
ugen i valgmenighedens sal til et par timer 
med brikker til de bibelske fortællinger, et 
hyggeligt måltid og æggeleg. 
Der sendes invitation direkte til de familier, 
der har børn i aldersgruppen.

Onsdag den 15. maj kl. 17,30
Løvspringstur i 
bus til bl.a. blom-
strende rhodo-
dendron. Pris og 
tilmelding: Se annonce i Kjellerup Tidende. 

Lørdag-søndag den 8. og 9. juni 2013 
Årsmøde i Foreningen af grundtvigske 
Valg- og Frimenigheder i Danmark. Kø-
benhavns valgmenighed og Vartov valgme-
nighed er værter. 
Sted: Vartov i København, hvor Grundtvig 
var præst. Nærmere program i foreningens 
årsskrift, der fremlægges ved påsketid.
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Tirsdag den 11. september kl. 19,30 
Litteraturkredsen i samarbejde med Aktive 
Kvinder under ledelse af Karen Marie Ravn 
starter med at indsamle forslag til romantit-
ler fra deltagerne. Man kan også bare møde 
op lade andre om at komme med ideer og 
så være med til at stemme om, hvad bib-
lioteket skal skaffe til os denne vinter. De 5 
romaner , der får flest stemmer, læses til føl-
gende aftner: 30. oktober og 27. november 
2012 samt 17. januar, 26. februar, og 19. 
marts 2013. Enhver er velkommen. 

Torsdag den 13. september kl. 14
Sammen med sognemenigheden holdes den 
fælles høstgudstjeneste for pensionister med 
efterfølgende kaffebord, højskolesang og 
underholdning i Hørup Kirkekcenter. Ar-
rangementet er gratis for alle. 

Tirsdag den 18. september kl. 14
I kirkebladets juninummer skrev vi om den-
ne eftermiddag i musikkens tegn. Den ind-
leder hele mødesæsonen i salen med Tove 
og Hans Thomsen fra Bording.  Hun er 
organist og begge er tidligere lærere.Vi hø-
rer om Carl Nielsen og den folkelige sang 
og synger en række indlagte fællessange fra 
højskolesangbogen, ledsaget af både violin 
og klaver. 
Selvom Carl Nielsen i f.eks. sine symfo-
nier var en moderne avantgardekomponist, 
glemte han aldrig sit udgangspunkt. Han 
gik også med i det praktiske, da man i 1920 
udgav en første melodisamling til Højskole-
sangbogen. 
Det er denne folkelige side af mennesket og 

komponisten Carl Nielsen, der er hoved-
indholdet af eftermiddagen, hvor vi også vil 
hygge os i pausen omkring kaffebordet. Vel 
mødt til alle. Ved opringning til Thorning 
Taxa 86 88 01 75 kan enhver blive hentet 
ved egen dør og kørt hjem igen af valgme-
nighedens gratis mødebil. Det gælder også 
de medlemmer, der bor på plejecentrene. 

Torsdag den 4. oktober 2012
Fællesspisning kl. 18, hvortil tilmelding er 
nødvendig senest mandag den 1. oktober til 
Karen Marie Ravn på 86 88 11 10 eller
kmravn@ofir.dk. Ca. kl. 19,30 foredrag ved 
studenter- og sognepræst i Herning Lisbeth 
Filtenborg, der taler om Mad og kærlighed 
– et tema i Anne Marie Løns forfatterskab. 
Til foredraget kan man som sædvanlig bare 
komme ind ad døren.
Man behøver IKKE kende til Anne Marie 
Løns forfatterskab for at høre foredraget. 
Men foredraget kommer ind på følgende ro-
maner: Willums veje, Fodretid, Café Dan-
mark, Kærlighedens rum, Hvis barn m. fl.  
Vi kommer et spadestik dybere ind i sam-
menhængen mellem mad og kærlighed set i 
nadverens perspektiv. 
Mange af Anne Marie Løns romanperso-
ner lever Jesu fordring fra nadverbordet ud 
i deres daglige liv med hinanden: ”Tag jer 
af hverandre, sådan opfylder i Kristi lov.” 
Flere af Jesu lignelser og underberetninger 
bærer mad og måltidsmotivet i sig, som en 
nøgle til at forstå Guds Rige og Jesu selv-
hengivende kærlighed skildret i påskens be-
givenheder.
I pausen mellem spisningen og Lisbeth Fil-

Velkommen til efterårets møder
i valgmenighedens sal på Kirkebakken 13



tenborgs foredrag afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling med anden behandling af 
vedtægtsændringer (ses på hjemmesiden el-
ler rekvireres på 86 88 11 10).

Søndag den 28. oktober kl. 10,30
Traditionen tro holder de grundtvigske valg-
menigheder i Midt- og Vestjylland fælles 
efterårsmøde – i år med Holstebro Valgme-
nighed som vært. Programmet er følgende: 
kl. 10.30: Gudstjeneste i Holstebro valgme-
nighedskirke ved valgmenighedspræst Peter 
Hedegaard, Holstebro. Kl. 12.00: Middag 
i Skolegade 32. Kl. 13.30: Foredrag ved 
valgmenighedspræst Signe Paludan, Lem-
vig:  Skæbnebegrebet i Karen Blixens for-
tælling, "Babettes gæstebud". Kl. 14.30: 
Kaffe. Kl. 15.00: Fællessang i kirken, hvor 
vi skal høre det "nye" orgel. Pris: kr. 200,-. 
Tilmelding: senest den 20. oktober til Ka-
ren Marie Ravn på 86 88 11 10 eller 
kmravn@ofir.dk. Mulighed for fælleskørsel.

Tirsdag den 6. november kl. 19,30
Det er lykkedes valgmenigheden at få pro-
fessor og islamforsker Jakob Skovgaard-Pe-
tersen til at gæste os i Kjellerup med fore-
draget Arabisk status – det arabiske forår 
et efterår senere. Han modtog i 2012 DR's 
Rosenkjærpris der gives til en fremtrædende 
forsker for formidling på dansk af vanske-
lige emner for et bredt publikum. 
Jakob Skovgaard-Petersen har boet i forskel-
lige lande i Mellemøsten, bl.a. nogle år som 
direktør for dialoginstituttet i Cairo, hvor 
han vandt stor anerkendelse under Muham-
medkrisen.
Nu forsker han i arabisk og islam ved Insti-
tut for Tværkulturelle Studier ved Køben-
havns Universitet og arbejder med at forstå 
moderne muslimske samfund. 
Vi hører denne aften om, at der er både 
kulturelle, politiske og historiske vinkler 

på moderne islamforskning. Og ud fra det 
såkaldt arabiske forår og udviklingen i Mel-
lemøsten vil aftenen berøre spørgsmålet om, 
hvad islam er i Mellemøstens befolkninger i 
dag. Er islam en religion? Eller er islam en 
kulturel identiet? Og hvordan er fremtiden 
lige nu i lande som f.eks. Syrien og Ægyp-
ten?
Enhver er meget velkommen. Således har 
Kjellerup  Rotary klub henlagt et udemøde 
til at høre Jakob Skovgaard-Petersen i valg-
menighedens sal denne aften. 

Torsdag eftermiddag den 6. de-
cember kl. 14 holder vi Advent-
seftermiddag  med koncert ved 
De Himmelblå i Hørup kirke og 
derefter hygge i valgmenighedens 
traditionsrigt pyntede sal med jule-
månedens  sange. 
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GRATiS biL 
kan bestilles til alle valgmenighedens 
gudstjenester, møder og arrangementer 
samt til busturenes afgangsteder. Man rin-
ger dagen før til 

Thorning Taxa på 86 88 01 75
og bliver hentet på egen adresse og kørt 
hjem igen. Konfirmander kan også køre 
med kirkebilen.
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Jeg er i ugen fra den 5. - 11. 
oktober på præstestudierejse til 
bl.a. lokaliteterne for  de første 
kristne menigheder i Tyrkiet. 
Eventuel ferie i november med-
deles i annonce i Kjellerup Ti-
dende. Valgmenighedens even-
tuelle kirkelige handlinger passes af sognepræst 
Tina Frank, Thorning tlf. 86 88 00 02. Uden 
for ferien træffes jeg som sædvanlig hele døgnet 
ved opringning til tlf. 86 88 11 10, der videre-
stiller til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, 
kan der altid indtales besked på Duet Svar.
Om tirsdagen er jeg på kontoret i valgmenighe-
dens hus på Kirkebakken 13 i tidsrummet mel-
lem kl. 14 og 15. Ring mig op og få en aftale, 
der er nem for begge parter, når jeg nu alligevel 
tager hen for at være på kontoret. 
Bemærk, at jeg altid er taknemlig for at blive 
gjort opmærksom på, når der er husstande, 
hvor jeg ikke var klar over, at medlemmerne 
kunne have glæde af et besøg. Ring mig op el-
ler prik til mig, når der er en lejlighed til det.

   Karen Marie Ravn

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

Privat: 
Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg 

VALGMENiGHEDENS
bESTYRELSE:
Alle - 8620 Kjellerup.
Svend Aage Thomsen, 
formand
Lindevej 30 ........................... 8688 1941
  sv.aage.thomsen@hotmail.com

Inge Østerby, næstformand
Lundgårde 13 ........................ 8688 8826
inge.oesterby@skolekom.dk

Mette Møller Nielsen, kasserer .86886789
Mausingvej 20, 
   ........... mette.moller@nielsen.mail.dk

Peter Kildedal, 
formand for mødeudvalget  ... 8688 4950
Bygtoften 5  .............pkildedal@email.dk 

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

Anette Skorstengaard
Illervej 16, 8620 Kjellerup .... 8688 3281
 fam.skorstengaard@gmail.com

Marianne Weigelt Kristensen
Sekretær og redaktør
Engholmsvej 2....................... 8689 3738
 mausing@it.dk
VALGMENiGHEDENS
FORRETNiNGSFØRER:
Dorthe Kaa, forretningsfører
Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.
Træffes mandag aften på ........ 8680 4052
  dorthe-thomas@webspeed.dk

Præsten oplyser 

Siden sidst

Døbte: Ingen

Viede: Ruth Braüner Knudsen og
 Kaj Bennedsgaard, Pederstrup

Døde: Ingen
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Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

G U D S T J E N E S T E R
Kl. 10,30 ved 
valgmenighedspræsten, 
hvor intet andet anføres

2. september  13. søndag efter Trinitatis Levring
9. september  14. søndag efter Trinitatis Levring kl. 9. Derefter afgang 
   kl. 10 til  familieudflugt til Århus
13. september    Pensionisthøstgudstjeneste Hørup kl. 14, derefter
 fælles med sognemenigheden kaffebord med høstunderholdning i 
   Hørup kirkecenter
16. september     ingen 
23. september  16. søndag efter Trinitatis     Vinderslev. Høstgudstjeneste
30. september  17. søndag efter Trinitatis Hørup
7. oktober    ingen  
14. oktober    19. søndag efter Trinitatis Levring
21. oktober    ingen 
24. oktober   Onsdag aften   Vinderslev kl. 18,30
   Familiegudstjeneste
28. oktober     20. søndag efter Trinitatis Holstebro Valgmenighedskirke. 
   Peder Hedegaard. Efterårsmøde for 
   de grundtvigske valgmenigheder i 
   Midt- og Vestjylland        
 4. november  Allehelgens Søndag   Hørup
11. november  23. søndag efter Trinitatis Levring 
18. november   ingen 
25. november  Sidste søndag i kirkeåret Levring
2. december   1. søndag i advent   Vinderslev
9. december    ingen 
16. december  3.  søndag i advent  Vinderslev
23. december   ingen 
24. december  Juleaftensdag   Vinderslev kl. 14
   Hørup kl. 17
25. december  Juledag  Levring 
26. december  Anden juledag  ingen 
30. december  Julesøndag  ingen  
31. december  Nytårsaftensdag  Hørup kort gudstjeneste uden nadver 
   med efterfølgende samvær i salen med
   en skål for Godt Nytår. 

Gratis kirkebil fra og til egen dør rekvireres til valgmenighedens gudstjenester 
ved opringning gerne dagen før til Thorning Taxa 86 88 01 75 
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup 
www.kjellerupvalgmenighed.dk


