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Der 
var en KIRKEBLAD

FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED

Nummer 1 • April 2007 • 22. ÅrgANg

Men måske april vil hente
 vore hjertebål tilbage.

 Sammen vil vi tålsomt vente,
 liden sol i disse dage.



Valgmenighedens forhistorie 
Hvad foregik der her på egnen inden Kjellerup Valgmenighed

blev dannet den 14. oktober 1917 - for 90 år siden?

Ved det sidste af sæsonens eftermiddags-
møder den 15. februar fortalte fhv. sko-
leinspektør ved Levring og Sjørslev sko-
ler Knud Erik Grøn om pastor Frederik 
Bülow Bruun 

Knud Erik Grøn kunne i sin frie for-
tælling øse af sit meget grundige arbejde 
med gamle og nyopdukkede kilder om 
den kontroversielle sognepræst, som folk 
i Levring og Hørup sogne kendte gennem 
35 år - og som de ikke kunne glemme, da 
der med hans efterfølger kom en anden 
ånd i præstegården.   

Knud Erik Grøn og Lilly Grøn taler med 
valgmenighedens formand Inga Nielsen efter 
eftermiddagsmødet den 15. februar 2007  
i valgmenighedens sal, hvor Grøn fortalte 
om sognepræst Frederik Bülow Bruun , der 
var en positiv forudsætning for, at Kjellerup 
Valgmenighed blev oprettet.

Pastor Bruun var sognepræst i Levring 
sogn og Hørup sogn(Kjellerup) fra 1878 
til 1913,  I løbet af de første år efter Bruuns 
ansættelse markerede de to store kirkelige 
bevægelser Indre Mission og grundtvigia-
nismen  sig i stigende grad over for hinan-
den, men Bruun ville lige fra begyndelsen 
gerne være præst for alle i sognene. Han 
skrev flittigt i den ”kaldsbog”, der hørte til 
præsteembedet - en udførlig dagbog om 
hans vidtforgrenede virke indenfor de to 
sognes grænser. Men udover aktiviteterne 
i sognene holdt Bruun også mange uden-
sogns foredrag, og fra 1890 rejste han tit til 
Sønderjylland, der var blevet tysk i 1864, 
for at tale for de dansksindede dernede. 
Han var selv sønderjyde, og det nationale 
var en af hans mærkesager.  

En anden af pastor Bruuns mærke-
sager var skolesagen. Han holdt møder 
med lærerne på skolerne for at fortælle 
om sit syn på undervisning. I sin egen 
konfirmandundervisning gav Bruun ingen 
karakterer, for der var ingen udenadslæ-
ren i hans timer, men derimod samtalen 
om udlægningen af evangeliet – og den 
kunne han ikke give karakter for. Til den 
almindelige oplysning af unge og voksne 
bidrog Bruun ved at holde bibellæsninger 
forskellige steder i sognene, så ingen havde 
for langt til  møderne, der blev holdt  både 
i Hørup Kirke, i Levring kirke og i fattig-
gården i Skovsborg. Bruun inviterede også 
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højskolelærere til at tale ved møder om 
bl.a. historiske emner i præstegården og 
på skolerne, f.eks. på friskolen i Midstrup.  
Nogle af sognets folk hjalp ikke kun prak-
tisk, men også ved at læse op og tale ved 
møderne. 

Bruun favnede bredt og deltog i de 
store friluftsmøder både  i Vesterskov for 
missionsfolkene og Ibs skov i Døssing 
for de grundtvigske. Da Eline Begtrup 
i 1897 byggede Levring Højskole dér, 
hvor nu efterskolen ligger, blev pastor 
Bruun hendes medforstander, og Bruun 
var så glad for at undervise på højskolen 
en dag om ugen, at han fortsatte med at 
undervise som lærer på højskolen også,  da 
Eline Begtrup bortforpagtede skolen efter 
samarbejdsproblemer med Bruun. Da hun  
et par år efter vendte tilbage til Levring, tog 
Bruun orlov til en møderejse i 1911 blandt 
de danske i Amerika, hvor han første gang 
havde været ovre i 1891.

I 1880´erne markerede Bruun sig efter-
hånden også politisk for Venstre imod 
Estrups provisoriestyre og var med til 

at oprette skytteforeninger i Levring og 
Kjellerup. Skytteforeningernes øvelser i 
våbenbrug om søndagen satte Bruun i 
yderligere modsætning til sognenes mis-
sionsfolk, der stod fast på, at hviledagen 
skal holdes hellig. Bruuns medvirken ved 
et stort politisk møde i 1886 i Kjellerup 
til fordel for løsladelse af Christen Berg, 
der var fængslet af politiske grunde, blev 
anledning til, at der blev indgivet klage til 
biskoppen. Bruun havde sagt i sin tale, at 
man kun skal følge øvrigheden, hvis den 
siger sandheden, og at man skal huske på, 
at Paulus, Peter og Kristus selv adlød Gud 
frem for mennesker! 

Selvom han havde et personligt og 
godt forhold til landsformanden for Indre 
Mission Vilhelm Beck på Sjælland, blev 
Bruuns forhold til missionsfolkene såle-
des mere og mere anspændt. Allerede 
i 1884 havde nogle fra sognene klaget 
til biskoppen over Bruuns forkyndelse. 
Missionsfolkene angav i deres klage over 
Frederik Bruun følgende punkter: 

- Han mener ikke, at biblen er Guds 

Eftermiddagsmødet var godt besøgt med 34 tilhørere.
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 ord, men skrevet af mennesker, 
-  han er efter missionsfolkenes opfat-
 telse ikke i overensstemmelse med 
 Luthers lære, 
-  han ændrer i ritualerne og 
-  han er skadelig for ungdommen efter 
 missionsfolkenes mening 

Men pastor Bruun stod fast på sit 
grundtvigske standpunkt, og biskoppen 
fandt ingen saglige grunde til at afskedige 
ham.  

Højrefløjen blandt sognenes missions-
folk stod imidlertid også fast, og efter 
Bruuns pinseprædiken i i 1903 sagde 
snedker Greibe fra Kjellerup til Bruun i 
kirkedøren i Hørup kirke: ”Du har i dag 
prædiket folk til Helvede som alle andre 
søndage. Du får attest på, at du også selv 
går til Helvede". Da Bruun kom hjem 
brugte han sin præstefrihed og skrev til 
snedkeren, at han nægtede at tage  ham  til 
alters,  hvis han ikke enten indgav klage til 
biskoppen eller gav Bruun en undskyld-
ning.  Snedkeren klagede – og da biskop-
pen læste Bruuns prædiken, fandt han, at 
det var en smuk og god prædiken, som 
klageren havde opfattet forkert. Bruuns 
prædiken handlede om, at Helligånden 
kommer til alle - lige meget, hvad man 
er. I Guds menighed er dét, der samler de 
troende, stærkere end dét, der skiller dem. 
Hvad enten man er det ene eller det andet, 
drejer det sig om det fælles. 

Da pastor Bruun kom hjem fra sin 
anden Amerikarejse, blev han kort efter syg 
og var talelammet fra  slutningen af 1911  
og gennem de sidste 12 år af sit liv. Bruun 
måtte derfor forlade embedet i 1913. 

Under spørgsmålene efter Knud Erik 

Grøns fortælling blev det ridset op, at 
missionsfolkene inden Bruuns afgang gen-
nem en årrække havde måttet klare sig 
med at hente ligesindede præster til at 
prædike en gang imellem i Levring og 
Hørup. Efter pastor Bruuns afgang blev 
det vendt modsat, for da Bruuns pietisti-
ske efterfølger pastor Johansen var blevet 
sognepræst i Levring og Hørup sogne i 
1913, var det nemlig de grundtvigskes tur 
til at hente gæsteprædikanter. Det gjorde 
de kun i 4 år og dannede derefter Kjellerup 
Valgmenighed med højskoleforstander og 
teolog Peter Kæstel som præst. 

Pastor Bruun var tilstede den 14. okto-
ber 1917, da den grundtvigske, Kjellerup 
Valgmenighed holdt sin første gudstjeneste 
med egen fastansat præst. Bruun glædede 
sig over, at det grundtvigske markerede sig 
også efter, et han ikke var på egnen mere.  
Men samtidig undrede Bruun sig over, at 
der var navne blandt de grundtvigianere, 
han havde kendt, der ikke var på medlems-
listen, som han fik forevist. 

Tre år efter oplevede pastor Bruun 
endnu en glæde, da han i 1920 var med 
på  afstemningsdagen i Sønderjylland og 
holdt en stum glædestale og prædiken til 
de forsamlede ved at løfte Dannebrog op 
over sit hoved.

Det er i store træk den levende for-
tælling, som Knud Erik Grøn gav tilhø-
rere ved eftermiddagsmødet . Som Grøn 
bemærkede med stilfærdigt lune, ville 
Bruun nu til dags have været en præst, der 
kom i TV-avisen hver anden dag! Mod 
eftermiddagens slutning var Grøn kort 
inde på spørgsmålet om, hvad der var årsa-
gen til Kjellerup valgmenigheds opståen. 
Man kan ikke sige, at Bruun var direkte 
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medvirkende, men hvis man ikke her på 
egnen havde kendt pastor Bruun, så var 
valgmenigheden ikke kommet. 

Kjellerup og Omegns Valgmenighed 
markerer i 2007 sit 90-års jubilæum på 
selve datoen for oprettelsen den 14. okto-
ber. Dagens program har gudstjeneste kl. 
10,30, derefter middag og koncertforedrag 
om eftermiddagen.  Senere på året vil vi 
her i bladet berette om Peter Kæstel, der 
var  valgmenighedens første præst.  Kæstel 
var en generation yngre end pastor Bruun, 
men har lignet Bruun i holdninger og 
i skikkelse, og var sønderjyde ligesom 
Bruun. Kæstel havde en meget stor sang-
stemme. Når vinduerne i konfirmand-
stuen stod åbne, kunne hans sang høres 
fra valgmenighedens hus og helt ned til 
Hørup Mølle neden for Kirkebakken.

For Kæstel var både Gud som Skaberen 
(1. trosartikel)  og Jesus som den opstand-
ne Kristus (2. trosartikel) vigtige emner 
for  forkyndelsen. Men i sin konfirmati-
onsprædiken  i 1928 siger Kæstel: ”Jeg har 
villet vise Jer Faderen”, og han har tit brugt 
Grundtvigs salme om faderen og hans søn 
– og om den gode ånd, der søger fællesska-
bet ved at gøre det, som Faderen gerne vil 
have gennemført. 

Referat ved Karen Marie Ravn

• 
Alt står i Guds faderhånd,
hvad han vil, det gør hans ånd:
af Guds nåde, til Guds ære
evig glade vi skal være
i vor Herres Jesu navn

Sikre på, vor arv og løn 
er med Guds enbårne søn, 
af Guds nåde til Guds ære
evig glade vi skal være
i vor Herres Jesu navn

Fælles om hans liv og fred,
lys og kraft og herlighed,
af Guds nåde til Guds ære
evig glade vi skal være
i vor Herres Jesu navn.

Grundtvig 1856

•
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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.

≈≈
Husk nyt telefonnummer

til kirkebil

Thorning Taxi 86 88 01 75
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FORåRETS OG FORSOMMERENS ARRANGEMENTER
I VALGMENIGHEDEN: 

P
Som sædvanlig afholder vi general-
forsamling i Kjellerup og Omegns 
Valgmenighed i marts måned. På grund 
af for sen annoncering i dagspressen er 
generalforsamlingen fastsat til: 
Tirsdag den 20. marts kl. 19.30, og 
generalforsamlingen holdes med dags-
orden efter vedtægterne. Se indkaldel-
sen her i bladet. 
 Efter selve generalforsamlingen er 
der kaffebord, som denne aften betales 
af valgmenigheden. Efter kaffen viser 
vores tidligere formand P. K. Nielsen 
billeder fra hans og hans kone Stinnes 
rejser de to seneste år nordpå: "På 
rundrejse i Finland, Sverige og Norge 
til midnatssolens land". 
 Siden de gik af som forstander-
par for Levring Efterskole, har Stinne 
og P. K. Nielsen boet i Vadum  ved 
Skive, men denne aften kommer de 
til Kjellerup og viser os vore nordi-
ske nabolandes naturforhold, samernes 
kultur, finnernes kamp mod Sverige 
og Rusland, Norges fiskeri og Sveriges 
jernmalmudvinding. Vi skal også se på 
landene som turistrejsemål gennem de 
mange gode billeder, der netop viser 
dele af disse emner. P

Den følgende uge har vi kirkekaffe i 
salen tirsdag den 20. marts efter guds-

tjenesten ved valgmenighedspræsten i 
Hørup kirke kl. 19. Når kaffetørsten er 
stillet, synger vi af højskolesangbogen 
og slutter samværet kl. ca. 21. P

En uges tid inden påskeugen begynder, 
holder vi forårets ”persillesovs” for bør-
nefamilierne med fællesspisning fredag 
den 23. marts kl. 17, hvor frikadeller 
med persillesovs, kartofler og grønt til-
behør står klar. Efter spisningen fortæl-
ler Karen Marie Ravn ved pejsen og ind 
imellem synger de voksne og børnene 
mange sange om,  at vi nu har forår og 
snart skal fejre påske. Til persillesovsar-
rangementet kan børnene i alder være 
lige fra babyalderen og op til ca. 10 år 
men hovedvægten ligger på de ca. 4 
– 8 årige.  Også meget større børn er 
velkomne blot de er indstillede på at 
hjælpe de voksne med at synge for og 
med de små. Samværet slutter kl. 19, 
så de allermindste kan komme hjem 
i seng og de lidt større børn måske 
komme hjem og se fredagstegnefilm 
på TV.  P

I påskeugen har vi eftermiddagsarran-
gement tirsdag den 3. april kl. 13 for 
valgmenighedens børn fra 3. klasse til 
og med 6. klasse. Vi spiller billedlotteri 
med bibelens historier som tegneserier 
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fra både Det gamle Testamente og Det 
nye Testamente. Undervejs får vi for-
friskning og vinder måske også et påske-
æg. Børnene har fri fra skole, men ikke 
alle forældre har fri fra arbejde de første 
dage i påskeugen.  Derfor er der her en 
god lejlighed til at give en af feriedagene 
ekstra indhold. P

Tirsdag den 17. april kl. 19.30 hed-
der aftenen: Så syng dog - af hjertens 
lyst! Det bliver en foredrags- og fælles-
sangsaften ved Jens Maibom Pedersen, 
der er cand.theol og højskolelærer på 
Silkeborg højskole. Aftenens foredrags-
holder vil tage sit afsæt i det faktum, at 
den 18. udgave af højskolesangbogen 
allerede har solgt langt mere end for-
ventet. Hvorfor mon bogen har solgt 
så godt? Er det fordi vi - i en tid hvor 
forskellene bliver stadig større - har brug 
for at synge sammen? 
 Er det fordi dét at synge, giver os 
alle sammen en række billeder på, hvad 
det vil at sige, at vi er del af noget fælles 
- noget dansk? Eller skyldes det noget 
helt andet?
 Jens Maibom kommer i sit foredrag 
omkring de væsentligste sider af den nye 
højskolesangbog og kommenterer på 
udvalgte sanges anliggende og historie.
 Hvad "nyt" er der egentligt i den 
nye højskolesangbog - og hvorfor mon? 
Er der tale om nye indsigter - eller ny 
indpakning af "det gode gamle"?  Og 

så skal vi naturligvis denne aften synge  
af hjertens lyst!  - med Bente Sørensen 
ved klaveret. For når vi synger, bliver vi 
mindet om, at vi ikke er alene!  P

I slutningen af april nærmer vi os kon-
firmationsdagen, Store Bededag, der i 
år falder den 4. maj. Som optakt til 
konfirmationen læser årets to konfir-
mander læser op af Johannesevangeliet 
ved hverdagsaftensgudstjenesten tirsdag 
den 24. april kl. 19.00 i Hørup kirke. 
Bagefter samles vi i salen til kaffe og 
fællesang med konfirmanderne og deres 
pårørende. P

Og når bøgen er ved at springe ud 
med lysegrønne blade, kører valgme-
nigheden tirsdag aften den 8. maj sin 
løvspringstur med afgang fra Mosaikken  
kl. 17.30 (fra Vinderslev kl. 17.20). Se 
nærmere i Kjellerup Tidende. Tilmel-
ding til Inga Nielsen på 86 88 12 53.   P

I stedet for som ellers at tage på højsko-
leuge i august måned, rejser de midt- og 
vestjyske valgmenigheder i år i juni 
måned til Norge på Sognefjord Højskole 
fra den 6. til den 13. juni. Folder om 
turen fås hos Karen Marie Ravn.          P
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Generalforsamling
i Kjellerup og omegns Valgmenighed
tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, som uddeles i skriftlig form 
 på generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse og vedtagelse af budget.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
        På valg er:  Anny Oehlenschläger Larsen
    Svend Aage Thomsen
    Lars Westerberg

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

9. Eventuelt

I henhold til tidligere afholdte generalforsamlinger vil regnskabet ikke blive udsendt, 
men fremlagt i skriftlig form på generalforsamlingen.

Ud over annoncering i de lokale aviser vil der ikke blive fremsendt skriftlig indkaldelse 
til generalforsamlingen.

	 	 	 	 	

Bestyrelsen
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Siden sidst:
Kirkelig	velsignelse	ægteskab:	
Bente Clausen og Arne Christensen, Kjellerup

Døde:
Inger Boesen, Kjellerup

Ingrid Jensen, Midstrup
Marie (Leth) Jørgensen, Kjellerup,  tidl. Pederstrup
Thora Brix, Kjellerup
Magda Bjørn, Kjellerup, tidl. Vinderslev 

Under døde er desværre det navn, der her står oven over stregen, faldet ud af listen for i 
juni 2006. Vi, der er ansvarlige for bladet, beklager den opståede fejl. 

I øvrigt har vi i Kjellerup og Omegns Valgmenighed en særlig skik. I stedet for at læse navnene på 
alle afdøde for hele året under gudstjenesten Allehelgensdag først i  november  -  nævner vi den, der 
er afgået ved døden, under meddelelser efter prædikenen  i den første almindelige gudstjeneste efter 
dødsdagen. 

Også Inger Boesen blev nævnt på denne måde ved gudstjenesten: ”Inger Boesen, Kjellerup, døde i forri-
ge uge og blev sidste lørdag bisat fra Hørup kirke. Vi vil her i menigheden bede Gud lade sig ansigt lyse over 
hende, og vi vil rejse os (menigheden rejser sig)  for med apostlen at ønske for hinanden, at Vorherres Jesu 

Kristi nåde, Guds vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med hende og os. Amen”. 

Meddelelse fra præsten:
Jeg  træffes på kontoret i valgmenighedens hus tirsdage kl. 14 – 15 og har i øvrigt 
i almindelighed  telefontid hverdage kl. 8 – 9,30 på tlf. 86 88 11 10. 

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
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Der kører fortsat GraTiS BiL: 
Hvis man ønsker at køre med bil til guds-
tjenester eller møder. Som	noget	helt	nyt	er	
det	fra	den	1.	marts	Thorning	Taxi	der	står	
for	kørslen.	• Det	er	nu	nødvendigt	at	ringe	
dagen	før	på	tlf.	86880175.
Husk at give korrekt adresse og meddele at 
det er for Valgmenigheden, der skal køres. 
Så bliver man kørt fra og til egen adresse på 
valgmenighedens regning. 

HUSK: 
Nyt telefonnummer til kirkebilen  

86880175

Leje af valgmenighedens 
sal på Kirkebakken 13
Både medlemmer af valgmenigheden og 
ikke-medlemmer kan leje vores hyggelige 
sal, med pejs og adgang til to toiletter. Salens 
nye køkken har fuldt udstyr, men skal til 
spisning betragtes som et serveringskøkken. 

Der kan dækkes op til ca. 50 personer til 
spisning – og flere til kaffe. 

Lejen	udgør	til	kaffe	kr.	500,00
Til	spisning	kr.	700,00

Hertil et tillæg for rengøring, hvis lejer ikke 
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:

Inga Nielsen, formand. 
Kirkebakken 13A, 8620 Kjellerup 
tlf. 86 88 12 53 • Mobil 24 80 29 81
Brug telefonen!

Lars Westerberg, kasserer
Lundgårde 23, 8620 Kjellerup
tlf. tlf. 86 88 84 34 • Mobil 40 28 45 86
e-mail:  ..........................................law@lrv.dk 

Anny Oehlenschlæger Larsen, næstformand
Fyrrevænget 8, 8620 Kjellerup
tlf. 86 88 40 80
e-mail: ..................... oeh-larsen@webspeed.dk 

Peter Kildedal, formand mødeudvalget 
Bygtoften 5, 8620 Kjellerup
tlf. 86 88 49 50
e-mail: .............................Pkildedal@email.dk    

Torben Gyldenberg Pedersen, 
sekretær og redaktør  
Oustrupvej 17, 8620 Kjellerup 
tlf. 86 88 80 06
e-mail .......... Torben.Pedersen3@skolekom.dk 

Chr. Skorstengaard
Vestervangen 13, 8620 Kjellerup
tlf. 86 88 37 24
e-mail .............chrskorstengaard@fibermail.dk  

Svend Aage Thomsen, formand boligudvalget 
Lindevej 30, 8620 Kjellerup
tlf. 86 88 19 41
e-mail ............. sv.aage.thomsen@hotmail.com 



»Returneres ved varig adresseændring«

	 Kjellerup og Omegns 
 Valgmenighed
 Kirkebakken 13
 8620 Kjellerup

»B«

	

Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

4. marts  - 2. søn i fasten  Vinderslev 
11. marts - 3. søn i fasten Ingen 
18. marts - Midfaste  Vinderslev
25. marts - Mariæ Bebudelse Ingen

1. april - Palmesøndag  Vinderslev
5. april - Skærtorsdag  Hørup
6. april - Langfredag   Vinderslev
8. april - Påskedag  Hørup
9. april - 2. påskedag  Ingen 
15. april - 1. søndag e. påske Ingen (KVOTE for april)  
22. april - 2. søndag e. påske Ingen, men hverdagsaftens- 
   gudstjeneste følgende tirsdag
24. april - tirsdag Hørup kl. 19. Konfirmandlæsninger. Derefter kaffe i salen 
29. april - 3. søndag e. påske  Vinderslev

4. maj - St. Bededag  Vinderslev kl. 10 Konfirmation 
6. maj - 4. søndag e. påske   Levring
13. maj - 5. søndag e. påske Ingen 
 17. maj - Kristi Himmelfart  Ingen
20. maj - 6. søndag e. påske  Vinderslev  
27. maj - Pinsedag    Levring
28. maj - 2. pinsedag  Ingen 

3. juni  - Trinitatis  Hørup

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

Der	kan	ringes	efter	kirkebil.	Se	inde	i	bladet.
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