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27. Årgang

Du kom til vor 
runde jord,
barn, på bare fødder,
midt i engles julekor,
med himlens 
frakkeskøder.
Du var dreng 
i Nazareth,
stod i tømrerlære,
skar dit navn i stort 
og småt,
Jesus, du min herre!

Sten Kaalø 1990
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Familiegudstjeneste i Vinderslev kirke

Det er gråt hele dagen, og bladene er faldet af træerne. Vejrudsigten siger, at det bliver vinter i 
weekenden. Vi holder os inden døre, og vi har båret blussende lys ind her i kirken, så der bliver 
en hyggelig hule, imens mørket falder på udenfor. 

Vi ved jo, at vi bare kan komme herind i Guds og vores hus når som helst. 

Men i dag har vi gjort noget særligt ud af det, og lysene står i flotte orange græskar, som i sig selv 
lyser op og varmer bare ved farven, når vi ser på dem. 

De står nu og lyser her i døbefonten, hvor vi blev døbt, og minder os om, at Gud sagde ”bliv 
lys” helt i begyndelsen, da han skabte himmel og jord. 



3

Udsnit af prædiken til familiegudstjeneste
onsdag den 24. oktober i Vinderslev kirke

Af Karen Marie Ravn

Gud har en ufattelig energi, som vi slet ikke 
kan følge med til. Den var der, førend vi og 
verden blev til,  og den varmer på en helt 
anden måde,  end når vi tænder op i pejsen 
på en  efterårsdag. Guds energi er ikke kun, 
at temperaturen stiger i stuen et par grader. 
For den gør at vi bliver holdt af.

Guds kraft er nemlig i grunden 
KÆRLIGHED    

Når det bliver så mørkt, som det gør i ef-
teråret, trænger vi til at se ind i lyset, og vi 
trænger også til, at der er nogen, der er sam-
men med os og hygger og hænger ud sam-
men med os.  Når vores små børn (hvis vi er 
voksne) eller far eller mor (hvis vi er børn) 
pludselig får øje på os, kan de sende os lys 
med deres smil og blik og med de ord, de 
giver os.  Det lys er lys af Guds egen energi, 
som de andre låner af Gud og sender videre 
til os. 

Vi går for os selv
Men indimellem kan det være, at vi helst vil 
være fri for de søde små eller fri for de kær-
lige voksne. Vi vil gå lidt for os selv. Måske i 
vores hule, som vi har lavet bagi haven.
Sådan gør dyrene, når vinteren nærmer sig. 
De gemmer sig væk i deres huler og ned i 
usynlige gange i jorden. De går i hi.
Vi mennesker vil indimellem gemme os væk. 
Vi kan på alle tider af året trække os tilbage 
til de huler, vi bygger. Og dér vil vi helst selv 
være dem, der bestemmer situationen.  Kir-

ken her er en særlig hule, hvor vi har vores 
eget sted og er med, men hvor det ikke er os 
der bestemmer. Vi kan her få anledning til at 
løfte vores tanker højt op over loftshvælvin-
gerne ud til Guds lyse himmel bagved stjer-
nerne, som vi ikke selv kan nå.

Vi er klumper, der blir pustet liv i
Hjemme har nogle af os bygget huler i haven 
- oppe i træerne eller nede i et hul. Måske 
må man krybe ind i hulen på maven. Hulen 
behøver ikke være særlig stor. Og der lugter 
lidt af jord. 
Jorden er vi menneskers element. Vi går på 
den. Ja, vi siger her i kirken, at Gud skabte os 
af jord. Men så pustede han livsånden, som 
han selv har på lager, ind i jordklumpens næ-
sebor, så vi er blevet levende væsner. 
Det er dejligt, at vi på den måde ikke bare er 
jord, men at der er liv i os og i dem, vi holder 
af. Går livet af os og vi dør, har Gud heldigvis 
stadig liv på lager til os i kærlighedens evige 
land i lyset hos ham i Guds rige. 
Vi kan ikke selv nå at række op til Guds lyse 
liv. For - som minikonfirmanderne sang før 
– bor Gud i et lys, som ingen kan nå, Gud 
kan vi ikke se - heller ikke forstå. Men Gud 
kommer til os og vil os alt godt. Han ved, 
hvor vi er, også når vi gemmer os. 
Men sommetider vil vi slet ikke ud af vores 
egne huler og gange, når nogen kommer hen 
til os og kalder eller banker på. De voksne 
kalder på børnene: ”Så skal vi spise - luk nu 
op, kom nu ud, kom nu ned fra hulen!”  Men 
hulen kan ligge skjult for de voksne, som 
bare kan kalde. Og vi kommer - måske - ikke 
frem, førend de andre er gået hjem!

Vi søger også sammen
Vi kan gemme os alene i vores egen hule, 

Gemmehuler og usynlige gange
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Men det er også rart at have hule sammen 
med nogen. Kirken er vores fælleshule, som 
vi har sammen med hinanden og med Gud, 
der bor er i sit herlige lys, og sammen med 
Guds søn Jesus, der kom til jorden her fra 
Gud som et lille barn, der så ud til at være 
ganske almindeligt. Som minikonfirman-
derne sang: ”Gud kommer til os og alt godt 
han vil os. Så bliver han et barn, en af jordens 
små”. 

Guds lys brænder igennem fordi det er  kær-
lighed
Her  i vores fællesrum i kirken tænder vi lys, 
så vi tænker på, at Guds særlige og kærlige lys 
kan brænde igennem overalt og i alt muligt 
mørke. For Guds lys kan brænde igennem 
vintermørke, kældermørke, sat-til-side-mør-
ke og jordhulemørke. Helt af sig selv trænger 

Guds lys ind i vores huler, uden at vi ser det 
- usynligt! - og uden at vi mærker det. 
Vi ved egentlig godt, hvad der er det gode og 
vise hos Gud, nemlig lovbuddet om at vi skal 
agte og elske og passe på hinanden. Men det, 
som vi skal høre her i kirkens varme hule, er 
det glade budskab, at vi selv er holdt af og 
passet på før alt andet. Vi er elsket og pustet 
liv i af Gud, selvom vi går for os selv i vores 
egen private hule og ikke er gode til at tage 
imod hinanden, når der er andre, der kalder 
på os.

I familiegudstjenesten  læste de 4 konfir-
mander, der går i 7. klasse, følgende tekster
fra Det gamle Testamente: Davidssalme 8 
samt Jobs Bog, kapitel 28, versene 1 - 10,  
12 - 14 og 21 - 28. Fra Det nye Testamente: 
Mattæusevangeliet, kapitel 8, vers 14 - 20.

Ordinær generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed

tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.30
i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup

Dagsorden efter vedtægterne:
1.	 Valg af dirigent.
2.	 Bestyrelsens beretning. 
3.	 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, 

som uddeles i skriftlig form på generalforsamlingen
4.	 Fremlæggelse og vedtagelse af budgetter.
5.	 Præstens beretning.
6.	 Indkomne forslag.
7.	 Fastsættelse af kontingent.
8.	 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

På valg er: Marianne Weigelt Kristensen 
                  Mette Møller Nielsen 
                  Svend Åge Thomsen 
                  Som suppleant: Karin Thomsen

9.	 Valg af revisorfirma.
10.	 Eventuelt.

Valgmenigheden er som sædvanlig 
vært for traktementet denne aften.

P.b.v.  Svend Åge Thomsen.



5

Store og små konfirmander 

I denne sæson har valgmenigheden et hold 
på 4 konfirmander i 7. klasse, som mødes 
med Karen Marie Ravn hver torsdag mor-
gen i valgmenighedens sal.  Holdet er her 
fotograferet inden afgang til et konfirmand-
døgn 9. og 10. november med overnatning 
på Uldum Højskole. Vi har bibel, salmebog 
og Harry Potter med i den samlede bagage.  
De grundtvigske valgmenigheder i Midt- og 
Vestjylland har hidtil holdt en fælles kon-
firmandlørdag, men dette arrangement for i 
alt 28 konfirmander fra fire af menigheder-
ne gav lejlighed til at lære hinanden bedre 

at kende og samles om et varieret program. 
Der var fælles korøvelse, gruppearbejde 
"Rundt om Bibelen" med indbyrdes gen-
fortælling og den nordiske sagnfortælling 
Bjowulf som teaterforestilling ved Fortæl-
leteatret. Den blev bagefter perspektiveret 
med bibelske fortællinger.
Mens Kjellerup Valgmenigheds store kon-
firmander har et lille hold på kun 4 kon-
firmander, har vi i år 9 minikonfirman-
der i 3. og 4. klasse, efter vores målestok 
et stort hold. Inden efterårsgudstjenesten 
den 24. oktober i Vinderslev kirke  er mi-
nikonfirmanderne  her fotograferet med lys 
i græskarstager.
Minierne var den 13. november på tur til 
Århus, hvor de så kopi af en vikingestav-
kirke og neden under Vor Frue Kirke på 
Klostertorv besøgte Nordens ældste stadigt 
fungerende stenkirke, der i dag ligger under 
fortovsniveau. Miniholdets tur sluttede i 
Teatret Gruppe38 med en meget håndgri-
belig og dog fantastisk fødselsdagsmiddag 
for H. C. Andersen med ting og sager, der 
blev levende på det lange festbord, og mar-
kerede figurer fra hans eventyr. 
Miniholdet mødes med nogle ugers mel-
lemrum frem til Helligtrekonger – og igen 
efter vinterferien med mellemrum frem til 
påske og slutter af med påskelotto. 

Minikonfirmanderne: Fra venstre: Johanne, Ann, Sofie, Magnus, Viktor, Anders, Astrid, Nico-
line og Helene - inden de bar lysene ind i Vinderslev kirke.

Fra venstre: Viktoria, Kathrine, Theodor og 
Mikkel - På vej til Uldum Højskole.



Torsdag den 6. december kl. 14 

indleder vi årets hyggelige og opbyggelige 
adventseftermiddag i Hørup Kirke med 
koncert ved De Himmelblå, som består 
af 8 modne og klassisk skolede sangere 
med mange års korerfaring. De synger a 
cappella korversioner af nordiske sange, 
viser og popsange fra Bellman til Benny 
Andersen og har bl.a. sunget ved arran-
gementer i foreningen Norden, Dansk 
flygtningehjælp og i diverse pensionistfor-
eninger. Desuden har de sunget i flere år i 
Natkirken i Viborg Domkirke og ved for-
skellige arrangementer i Vestervang Kirke, 
hvor deres brede repertoire af kirkemusik 
er afpasset efter årstiden.
I Kjellerup og Omegns Valgmenighed vil 
De Himmelblå denne adventseftermiddag 
i kirken synge adventssalmer som: Dybt 
hælder året i sin gang, Skyerne gråner, 
Det første lys er Ordet, Blomstre som en 
rosengård og Vær velkommen Herrens år 
– foruden julesalmer som: En rose så jeg 
skyde, Forunderligt at sige, Et lille barn i 
dag er født, Glade jul og Barn Jesus i en 
krybbe lå.  Deres koncert i Hørup kirke 
giver os således de juletoner, som vi alle 
– også den ældre generation – forbinder 
med december måned. 

Fra Hørup kirke går vi over vejen til valg-
menighedens sal. Bemærk, at gangbesvæ-
rede får mulighed for at blive kørt derover.  
Her vil salen være granpyntet ganske som 
de foregående 30 år, og under de røde 
hjerter fortsætter vi samværet med indslag 
ved Karen Marie Ravn samt De Himmel-
blå, der bidrager til hyggen med de kendte 
juletræssange til gløgg, kaffe og julehjem-
mebag. Mødebilen kører, og ingen skal 
holde sig tilbage fra at ringe - helst dagen 
før - til Thorning Taxa 86 88 01 75 for 
kørsel fra og til egen dør.

4. juledag
foregår der i år ikke noget i valgmenighe-
den! Vi har nemlig ændret programmet, 
således at vi flytter børnefamiliernes tyve-
årige juletradition hen til Helligtrekonger.

Mandag den 31. december kl. 10,30
holder valgmenigheden en kort nytårs-
gudstjeneste uden nadver i Hørup kirke. 
Til det efterfølgende nytårssamvær i salen 
serveres kaffe, og vi synger til Lene Hen-
riksens akkompagnement  julens salmer 
efter deltagernes ønsker. Her kan mindre 
kendte salmer også komme på ønskelisten.  
Inden vi slutter senest ved 13-tiden, skåler 
vi i muskatvin for et 

GODT NYTÅR 
De, der tilbringer nytårsaften alene, får 
ved den højtidelige afslutning lejlighed til 
fælles med andre at synge nytårsudgaven 
af Vær Velkommen Herres år og national-
sangen  Der er et yndigt land. 
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Juletidens 
arrangementer i valgmenigheden
Juletidens 
arrangementer i valgmenigheden
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Søndag den 6. januar kl. 14,30  
holder valgmenigheden Helligtrekongers 
gudstjeneste for børnerfamilierne og andre 
i Hørup kirke og derefter julet familiefest 
for alle generationer i valgmenighedens sal. 
I gamle dage beholdt man juletræet i stuen  
alle 12 juledage  regnet fra første juledag 
den 25. december og frem til Helligtrekon-
gersdag den 6. januar.  Det vil vi også gøre i 
valgmenigheden denne jul. 
Efter gudstjenesten, hvor konfirmander og 
minikonfirmander medvirker, samles vi om 
træet i salen og synger julen ud med sange 
til julehøjtiden og børnesange. De tre kon-
ger dukker op med rejsetasker med  guld, 
røgelse og myrra skær, som denne dag er 
søde sager til at spise, og valgmenigheden 
er vært for det gratis traktement af boller og  
kage, kaffe og kakao. 
Valgmenighedens børnefamilier vil få til-
sendt brev med invitation, men familierne 
kan  allerede nu sætte kryds i kalenderen ved 
den første søndag i det nye år.   

Torsdag den 10. januar kl. 19,30
I forlængelse af Jakob Skov-
gaard Petersens aften i novem-
ber om islam og den aktuelle 
status i de arabiske lande skal 
vi den første foredragsaften 
i det nye år høre om, hvad der skete i Tu-
nesien i den såkaldte Jasminrevolution. 
Aftenens foredragsholder, Anne Kathrine 
Østerby, er fra Mausing og blev konfirmeret 
i Kjellerup Valgmenighed i 2006. I sit bil-
ledforedrag spørger hun om det, der skete 
i Tunesien kan kaldes et tunesisk forår? 
Hendes 3 måneders ophold i Tunesien i 
2012 fik støtte af Udenrigsministeriet, De-

mokratifonden, KFUM og K  spejderne og  
Dansk Ungdoms Fællesråd. Anne Kathrine 
Østerby bygger sin fortælling på personlige 
oplevelser blandt græsrødder i tunesiske 
spejdergrupper og vi hører denne aften ud-
drag af, hvad Anne Kathrine har skrevet un-
dervejs på sin blog på nettet.   

Onsdag den 23. januar kl. 19,30
holder lektor ph.d. lic.theol 
Else Marie Wiberg Pedersen, 
der underviser på Århus Uni-
versitet, foredrag i valgmenig-
hedens sal med emnet: Livet 
før døden,  livet efter døden og livet uden 
døden?
Vi lever i en tid, hvor folk i gennemsnit 
lever længere end nogensinde før. Selv når 
mennesker har rundet både 70 og 80 år, vil 
de færreste kaldes gamle, og rigtig mange 
får lavet kosmetiske indgreb for at de heller 
ikke skal se gamle ud. I vores kultur dyrkes 
ungdommen. Uanset om man er 10 år eller 
60 år gammel, skal man helst ligne en på 
18. Vi drømmer ikke bare om et evigt liv i 
en eller anden forstand, men også om helt 
konkret at have evig ungdom. Døden har i 
mange år været et tabu i vores kultur, men 
nu er også alderdommen blevet et tabu, 
selvom det nok er de færreste, der ønsker 
sig alternativet til at blive gammel i praksis.
I sit foredrag i valgmenighedens sal vil Else 
Marie Wiberg Pedersen fortælle om kristen-
dommens syn på livet og døden, især sådan 
som det kommer til udtryk i den bog, som er 
de kristnes hovedkilde: Det Ny Testamente. 
Men hun vil også se på, hvordan livet og dø-
den er blevet opfattet i vores tradition med 
udblik til Luther, Grundtvig og Løgstrup.  

Møder i det nye år 2013
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Der vil altså denne aften blive fokuseret på 
kristendommens hovedudsagn om livet og 
døden - i modsætning til f.eks. en moderne 
vestlig udgave af reinkarnationstanken og i 
modsætning til den islamiske tanke om, at 
livet udelukkende er en optakt til døden.

Torsdag den 28. februar kl. 19,30   
markerer Kjellerup og Omegns Valgmenig-
hed Kierkegaard-året 2013 og arrangerer en 
aften med et par, der er gift med hinanden 
og stiller op til et godt slagsmål (og samta-
le?) i ord og tanker mellem to forskellige til-
gange til tilværelsen hos Danmarks to store 
teologer. 
De kalder deres aften 
Grundtvig versus Kierkegaard. 
Ligesom i november for to år siden får vi 
denne aften et dialog-foredrag ved to kyn-
dige og engagerede ægtefæller. Denne gang 
er det ægteparret Auken, der besøger os i 
Kjellerup.

Hun, Sarah Auken, stiller op for Kierkega-
ard og er sognepræst i Kokkedal og tidligere 
Scholarstipendiat på Aarhus Universitet om 
Kierkegaards retorik.
Han, Sune Auken, stiller op for Grundtvig 
og er dr. phil. og lektor i dansk litteratur på 
Københavns Universitet. Han har skrevet 
doktordisputatsen Sagas Spejl - netop om 
Grundtvig.
Vi har nok mange af os en fornemmelse af 
Grundtvig og Kierkegaard var meget for-
skellige og har haft stor indflydelse på vores 
danske selvforståelse idemæssigt og kirke-

ligt. Med Kierkegaard forbinder vi i almin-
delighed den enkelte og eksistensen - med 
Grundtvig forbinder vi fællesskabet i kirke, 
skole og samfund. Men vi kommer til at 
vide meget mere om de to efter denne aften 
i valgmenighedens sal. 
Da Kierkegaard blev født, var Grundtvig 
omkring tredive, og da Kierkegaard døde, 
havde Grundtvig stadig næsten tyve år 
tilbage at leve i. Siden da har vi danskere 
hele tiden skulle vælge imellem dem. De 
var kun sjældent sammen og betragtede 
hinanden med dyb skepsis. Deres tempera-
menter var vidt forskellige, og deres penne 
løb i hver sin retning. De var heller ikke 
alt for gode til at tale pænt om hinanden. 
Men som Sarah og Sune Auken selv skriver 
"Det skal være løgn, skal det. Snakke sam-
men, det skal de. Så nu spærrer vi dem endelig 
inde med hinanden på nogle få kvadratmeter. 
Det går helt sikkert ikke stille af!!"
Enhver er vel mødt i salen.

Tirsdag den 12. marts kl. 19,30
holder valgmenigheden sin årlige general-
forsamling med dagsorden efter vedtægter-
ne. Se indkaldelsen andet sted i dette num-
mer af bladet. 

Lørdag den 16. marts kl. 13 - 17
indbyder valgmenighe-
den til en eftermiddag i 
Vinderslev skoles køk-
ken for under kyndig 
vejledning af to lærere fra 
Teknisk skole i Silkeborg 
at lave fyldte påskecho-
kolader. 
Denne førpåske-aktivitet er for deltagere i 
alle aldre: voksne samt børn fra 10 år i følge-
skab med voksne.  Aktiviteten er ikke gratis, 
idet der beregnes en pris pr. deltager efter 
forbrug af materialer. Der er desuden en 



GRaTiS biL 
kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer 

samt til busturenes afgangsteder. Man ringer 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.

grundudgift på kr. 120,- pr. husstand, som 
også dækker servering af noget, som ikke er 
sødt til ganen og tørsten.  
Inden eftermiddagen slutter ved Karen Ma-
rie Ravn, er der foruden servering også fæl-
les sange og fortælling i fællesrummet foran 
skolekøkkenet. Tilmelding er nødvendig. Se 
Annonce i Kjellerup Tidende. 

Tirsdag den 19. marts kl. 13 – 15
er der traditionen tro Påskelotto kun for 
børn. Valgmenighedens børn fra 3. - 6. 

klasse samles denne tirsdag eftermiddag i 
påskeferien med Karen Marie Ravn i valg-
menighedens sal til et par timer med brik-
ker til de bibelske fortællinger, et hyggeligt 
måltid og æggeleg. 
Der bliver sendt brev med invitation direkte 
til de af valgmenighedens familier, der har 
børn i aldersgruppen.
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Julehilsen
Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår 

og en tak for jeres opbakning til de forskellige 
arrangementer i årets løb. 

Vi ses i det nye år.
Svend Åge.
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Jeg træffes som sædvanlig hele 
døgnet ved opringning til tlf. 
86 88 11 10, der viderestiller til 
mig. Hvis telefonen ikke bliver 
taget, kan der altid indtales be-
sked på Duet Svar.
Om tirsdagen er jeg på konto-
ret i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 
i tidsrummet mellem kl. 14 og 15. Ring mig 
op og få en aftale, der er nem for begge par-
ter, 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, Mausingvej 20, ............86886789
  ............................ mmn@fibermail.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:
Matti Horup Rosengaard, søn af Louise Ho-
rup og Mads Rosengaard Rasmussen, Vinder-
slev 

Viede: 
Rikke Lindberg og Tage Ostersen, Frederiks-
berg

Døde:
Gunnar Thøgeresen, Malmhøj 
- tidl. Skovsborg
Edith Bak, Silkeborg – tidl. Pederstrup
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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  
valgmenighedspræst 
Karen Marie Ravn
hvor intet andet anføres

2. december   1. søndag i advent  Vinderslev
9. december   ingen 
16. december  3. søndag i advent Vinderslev
23. december  (lillejuleaftensdag søndag) ingen
24. december Juleaftensdag  Vinderslev kl. 14, Hørup kl. 17
25. december  Juledag Levring 
26. december  ingen 
30. december    ingen 
31. december  Nytårsaftensdag Hørup 
  Kort gudstjeneste uden nadver med 
  efterfølgende samvær i salen med skål 
  for Godt Nytår. 

2013
1. januar  Nytårsdag  ingen (se dagen før) 
6. januar   Helligtrekongers søndag  kl. 14,30 Hørup 
  Vi fejrer Helligtrekonger og derefter
   julet familiefest for børnefamilierne 
  i salen. 
13. januar  1. søn e. Helligtrekgr.  Vinderslev
20. januar sidste søn. e. Helligtrekgr. Levring
27. januar  Septuagesima ingen 

3. februar  Seksagesima Hørup
10. februar Fastelavn Vinderslev  
17. februar 1. søn. i Fasten ingen 
24. februar 2. søn. i Fasten Vinderslev 

3. marts  3. søn. i Fasten Hørup
7. marts  torsdag aften Hørup kl. 18,30-19,30 
  Familegudstjeneste
10. marts  Midfaste ingen (se 7. marts)
17. marts             Maria Bebudelse ingen 
24. marts                   Palmesøndag  Vinderslev
27. marts  Pensionistpåskegudstjeneste Hørup kl.14 Derefter kaffe og under-
 fælles for sogne- og valgmenighed holdning i hørup Kirkecenter
28. marts Skærtorsdag Levring
29. marts Langfredag Vinderslev. Læsninger
31. marts Påskedag Hørup
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk
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