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Om at forsømme at bruge mulighederne 
eller slet ikke have mulighederne

af Karen Marie Ravn

Kære Jesper, Ida K.,  Anne og Kathrine   
Kære Kristian, Ida P., Tobias, 
Celina og Mette 

Så er vi kommet til dagen, som I har set 
frem til længe. Håret har fået den rette ku-
lør, udstyret er i orden, og I har sammen 
med mig forberedt jer på dagens indhold.

Jeg vil gerne sige jer tak for samværet med 
jer i timerne og til alt det løse: ture, filmef-
termiddage og arrangementer.

I er i denne sæson blevet forberedt på 2 
hold: I otte på morgenholdet i 26 timer og 
du, Jesper, på dit eget enkeltmandshold i 17 
timer hjemme ved spisebordet på Vinder-
slevholmvej.

At undervise på to hold har givet mig inspi-
ration fra det andet hold til det første – og 
omvendt.  

På dit enkeltmandshold, Jesper, har vi voks-
ne sunget i stedet for dig og sunget for dig.  
Det er blevet til mange salmer og sange. Vi 
har de samme emner og det samme sang-
valg på begge hold.  Men der var bare dét, 
at I otte på morgenholdet, som er i stand til 
at synge og bruge jeres stemmer, ikke havde 
energi og lyst til at bruge alle de muligheder, 
I faktisk har!

Forklaringer og undskyldninger kan sagtens 
findes frem: på morgenholdet mødte I al-

lerede kl. 8 til ugens konfirmandtime. Og 
er man er tweens og teens, kan man først 
begynde at vågne på det tidspunkt. Det tar´ 
tid! Og først hen ad pausen pakkede I jer ud 
af nattens gemmehule.  

Jesper, du havde på dit enkeltmandshold 
den fordel, at du havde haft det meste af 
dagen til at vågne op på din lyttepost - for-
uden den lange vej frem og tilbage fra sko-
len i Herning – inden jeg kom om eftermid-
dagen for at holde ugens time. 

På begge hold - både det store og det lille 
- har I haft jeres lytte-poster!  ”Det er da 
klart, når præsten snakker, så man ikke får 
et ORD indført”, kunne I have indvendt 
med rette. Men det er så vilkåret sammen 
med mig. Og vi har ikke spildt tiden med 
snak. 

Vi har jo gennem vinteren på begge hold 
beskæftiget os med TID og RUM, med 
”rejser” tilbage i kirkehistorien og i eventyr-
fortællingen, da vi så Narnia-filmen. Vi har 
også beskæftiget os med det vilkår, at ikke 
alle bliver hjulpet altid. 

Vi er gået til kilderne og har gennemgået 
hele Markusevangeliet - og mere til  - og 
konstateret, at  Jesus ifølge evangeliet havde 
skaberkraften og hjalp mange rent fysisk 
og håndgribeligt. Men Jesus helbredte ikke 
alle.

Det satte fokus på, hvad der er det vigtige. 
Jesus bruger det udtryk, at han helbreder 
for at vise dem omkring ham, at han også 
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har myndighed til noget andet end det, der 
drejer sig om det fysiske. Der er altså noget, 
der tynger meget mere end, når vi ikke kan 
bruge ben og stemme: nemlig når vi bliver 
skyldige i at bruge de  muligheder forkert, 
som vi faktisk har  - eller helt lader være at 
bruge dem. 

Til en mand, der blev sænket ned på sin 
båre foran Jesus gennem det hul, som kam-
meraterne havde lavet i taget, siger Jesus al-
lerførst: ”Dine synder er dig forladt”. For 
Jesus sætter i første omgang ind dér, hvor 

vi bliver skyldige i forhold til at bruge eller 
ikke bruge vores muligheder.  

Jesus tilgiver den skyld, som vi pådrager os, 
når vi bruger mulighederne forkert og væl-
ger forkert med konsekvens for både os selv 
og andre. Og først bagefter at han har talt til 
mandens skyldighed i forhold til, hvordan 
manden bruger de muligheder, som han i 
øjeblikket har, taler Jesus til mandens fysisk 
og siger: ”Tag din seng gå”.

I otte på morgenholdet brugte ikke jeres 

Bagerst f.v. Tobias Lykke Olesen, Mette Knudsen, Ida Præst Jensen, Kathrine Borup 
Jørgensen, Kristian Søgaard Sørensen. Forrest f.v. Ida Kamp, Celina Bolander, Anne Sølager 
Thomsen, Jesper Bentsen.



muligheder sådan, som I kunne have gjort. 
Men nu hører det jo ikke til det allervær-
ste at sidde u-udpakket i dynejakkerne med 
lukket mund, selvom vi udmærket er i stand 
til at synge og kun modstræbende lader os 
række med til at lave sang- gymnastik! 

Og til gengæld mobiliserede I jer til at bruge 
ørerne - i stedet for stemmen! Og I otte har 
dermed - ganske ubevidst- været super soli-
dariske med Jespers enkeltmandshold. 
Jesper, du har hele tiden været på din lyt-
tepost, og har også vist os på mange andre 
måder, hvordan du følger med i det, der 
foregår omkring dig og tilflyder dig udefra.
 
 ”Alle mine kilder skal være hos dig”, sang 
vi her i gudstjenesten. Den salme har det 
store hold da brugt lidt af deres stemmer på. 
Den handler om, at fra Paradisets Have helt 
i begyndelsen løber livet hen til os, så vi kan 
bruge af åndskraften og tankekraften 

Jeg tror, at I otte ved, at jeg for længst har 
tilgivet jer det med,  at I ikke fik åbnet mun-
den til så meget sang. Og I kvitterede i går 
i allersidste time ved at synge de sidste to 
sange for fuld udblæsning. Meget passende 
for en grundtvigsk menighed sluttede vi af 
med et par højskolesange. De handler om 
vores menneskeliv her i historien og natu-
ren, men de har samtidig udblik til det, der 
er større end os mennesker.

Det var nok udsigten til festdagen i dag, 
hvor I er midtpunkt på hvert jeres sted, der 
pludselig fik jer til at udnytte jeres mulig-
heder og lukke ord og toner ud til Jens Ro-
sendals vers:

I mellem men´sker  blir vi til
og snakker sammen hvis vi vil (og kan) 
om stort og småt

om skidt og godt 
og vi vil finde vejen 

At finde vejen er: at blive mødt og opsøgt af 
andre, når det ellers er  ”den levende vej”, 
det drejer sig om. Den vej er kærlighedens 
og tilgivelsens vej, og på den vej behøver vi 
ikke absolut bruge stemmen og benene, for 
dér gælder det om at  tage imod og stille sig 
til rådighed.
Vi mennesker gemmer os. Nogle gemmer 
sig bagved et handicap. Andre gemmer sig 
inde i dynejakken bagved de u-brugte mu-
ligheder. Men som vi sang i går for fuld ud-
blæsning på det store hold, så er det sådan at 

Jeg kan drømme mig
Du kan gemme dig
Men vi findes et sted
Vi kan løbe fra´et 
Vi kan grine a´ét  (som du Jesper tit gør)
men nu lever vi med! 

Vi kan blive kede af os selv, hver gang vi 
synes, at vi ikke selv bruger mulighederne 
godt nok.  Men - som den unge Martin Lu-
ther fik at vide i filmen, som nogle af os så 
sammen - så er det vigtigste: at vi hører til 
hos nogen. Med et halskædekors i hånden 
gentog Martin Luther: ”Jeg er DIN” hen-
vendt til Jesus på korset, der gik i ind i det, 
der gør ondt, og gik i stedet for os skyldnere.
 
I dag på konfirmationsdagen får i alle 9 be-
kræftet jeres dåb, hvor I fik tegnet Jesu kors  
på ansigt og bryst  - som tegn på ,   at I un-
der alle omstændigheder hører I til nogen.

Af: Tale til konfirmanderne
i Vinderslev kirke

Store Bededag den 4.maj 2012 
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Jakob bliver døbt 
i Vinderslev kirke 
Påskedag den 8. april. 
Der er fuld kontakt 
mellem dåbsbarn og præst.
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siden sidst
Foredraget 
”Paradis-
længsler og 
lykkedrømme 

i det 21. år-
hundrede” 
med littera-
turanmelder 

Lise Lotte 
Wiemer den 

18. marts. Konfirmandforældremøde den 22. marts.

Minikonfirmanderne 

spiser efter den sidste time 

i forårsforløbet. 

Fra v. Line Wind 

Skorstensgaard, 

Asger Sejer Sprogø, 

Viggo Norman Kristensen, 

Kristopher Møller 

D. Hansen og 

Marie Vorning Sørensen
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Der var busafgang kl. 17.30, hvorefter vi 
kørte over Vinderslev og Mausing og allere-
de var på de kønne veje under opsamlingen 
af  passagererne.

Det lyegrønne kunne have stået skarpere, 
men efter en regnfuld dag var det eneste, der 
manglede nogle solstråler. Det regnede ikke 
og var ganske lunt i vejret.

Vi besøgte som første stop en af Silkeborg-
egnens nye kirker, nemlig Virklund kirke, 
opført i 1994 af arkitekterne Inger og Jo-
hannes Exner. Inger Christensen, formand 
for Virklund menighedsråd, gav os kyndig 
og levende fremvisning af kirken lige fra 
lamperne - oprindelig 365, een for hver dag 
i året - til livstræet i murstensmønster bag al-
tret - med glaserede himmelblå kakler imel-

Løvspringstur 
torsdag den 
10. maj 2012



lem. Og så var der døbefonten, der er 
fin, hel og glat i granitten i dåbsfadet, 
men på soklen er ufærdigt hugget. Når 
spunsen åbnes, kan LIVS-vandet løbe 
fra fontens døbsfad ad en rende ned 
i gulvet og ud i jorde i dødens have, 
kirkegården. Liv og død er tæt på hin-
anden i dåben, og vandet og livsløftet 
til os gælder i både liv og død.

Vi sang to salmer, og efter besigtigelse 
af kunsten på væggene i forgangen 

(våbenhuset) kørte bussen videre til Hjej-
lekajen i Silkeborg, hvor vi steg ombord i 
Rylen.
Under sejladsen sang vi af sangbladet en 
del højskolesange og fik dejligt hjemmebag 
- både pølsebrød og sød kage - til kaffen. 
En rigtig behagelig stemning ved bordene 
mens søbredderne gled forbi og Dannebrog 
vajede i stævnen.
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Kjellerup og Omegns Valgmenighed
har afholdt generalforsamling 

D.13. marts blev der afholdt generalfor-
samling, der var 38 fremmødte. Formanden 
Svend Åge Thomsen aflagde beretning for 
årets forløb. Der er kommet 10 nye med-
lemmer til, 5 har meldt sig ud, 3 er blevet 
døbt, 1 par er blevet kirkelig velsignet, 8 
konfirmander, og 7 er døde, ved årets slut-
ning var vi 429 medlemmer. Der har været 
afholdt flere foredragsmøder, løvspring og 
sensommertur alle med godt fremmøde, 
samt flere konfirmandarrangementer. Der 
er også mange, som gør en stor frivillig ind-
sats i valgmenigheden, en stort tak til jer. 
Formandens beretning godkendtes.

Ændring af foreningsvedtægter blev frem-
lagt, men der kommer en ekstraordinær 
generalforsamling om dette. Forslag til de 
nye vedtægter kan ses på valgmenighedens 
hjemmeside.

Orientering om de nye takster for erhver-
velse, fornyelse og reservering af gravsteder, 
det er næsten en stigning på 300% fra 2011.

Forretningsfører Dorthe Kaa fremlagde 
det reviderede regnskab. Der er indtægter 
på 923.834 kr. det er en fremgang på næ-
sten 90.000 kr. fra sidste år. Efter hensæt-
telse slutter regnskabet med et overskud på 
9.486 kr. Budgettet for 2012 blev gennem-
gået. Regnskabet og budgettet godkendtes.

På valg til bestyrelsen var: Peter Kilde-
dal, Anni Lolk, Inge Østerby og Christian 
Skorstengaard, sidstnævnte ønskede ikke 
genvalg. Peter, Anni og Inge blev genvalgt. 
Nyvalgt blev Anette Skorstengaard. Supple-

ant Karin Thomsen blev genvalgt. Reviso-
rer Bo Sørensen og René Borup Jørgensen 
samt revisorsuppleant Erik Nødgaard blev 
alle genvalgt.

Karen Marie Ravn takkede de trofaste med-
lemmer, som følger de forskellige arrange-
menter og kirkegangen.

Formanden takkede Christian Skorstenga-
ard med en blomsterbuket, for hans store 
frivillige arbejde og de 9 år i bestyrelsen.

Valgmenigheden var vært ved traktementet, 
som Kirsten Schrøder og Ruth Overgaard 
har leveret.

Inge Østerby underholdt med årets gang i 
billeder i PowerPoint med ledsagemusik på 
den nye projektor.

PBV. Svend Åge Thomsen

Vi takker Christian Skorstengaard for 
hans indsats i bestyrelsen.

Anette Skorstengaard 
er ny i bestyrelsen 
– velkommen til dig



I sommerferien holder vi gudstjeneste 
Søndag den 29. juli kl. 19
i Hørup kirke ved sognepræst 
Unna-Pernille Gjørup. Efter 
gudstjenesten serveres en kop 
sommerkaffe med brød, og vi 
synger af sommerens sange fra 
højskolesangbogen frem til ca. kl. 21. 

Valgmenighedens første arrangement efter 
sommerpausen bliver 
Søndag den 9. september kl. 9
Kort gudstjeneste i Levring kirke inden vo-
res sensommer-familieudflugt til Århus for 
alle generationer. Afgang med bus kl. 10 fra 
Levring kirkeplads. Se omtalen side 10.

Tirsdag den 11. september kl. 19.30
starter litteraturkredsen i Alhuset i samar-
bejde med "Aktive Kvinder".

Torsdag den 13. september kl. 14
holdes høstgudstjeneste i Hørup kirke for 
pensionister og plejehjemsbeboere fælles for 
sogne- og valgmenighed. Efter gudstjene-
sten er der kaffebord, høstsange og fortæl-
ling i Hørup Kirkecenter. Arrangementet er 
gratis for deltagerne. 

Tirsdag den 18. september kl. 14  
indleder vi sæsonen i valgmenighedens sal 
med en eftermiddag i musikkens tegn ved 
lærerparret Tove og Hans Thomsen, Bor-
ding. Vi hører om Carl Nielsen og den 
folkelige sang og synger en række indlagte 
 

fællessange fra Højskolesangbogen, ledsaget 
af musik på violin og klaver.  
”Min pige er så lys som rav” og ”Hvem sid-
der der bag skærmen” er jævne, men geniale 
folkelige melodier, som Carl Nielsen skrev 
med henblik på almindelige menneskers 
fællessang i forsamlinger og foreninger, og 
hvor ellers der synges!  Han var opvokset 
med fynsk folkelighed og landsbyens spille-
mandstraditioner, men brød ud og kom på 
konservatoriet, blev violinist i Det kgl. Ka-
pel og komponerede samtidig med interna-
tional anerkendelse 6 avantgarde-symfonier. 
Carl Nielsen glemte dog aldrig sit udgangs-
punkt, gik også med i det praktiske arbejde, 
da man i 1920 udgav den første melodisam-
ling til Højskolesangbogen.
Det er denne side af mennesket og kompo-
nisten Carl Nielsen, der er hovedindholdet 
af eftermiddagen, hvor vi også vil hygge os i 
pausen omkring kaffebordet. 
Denne eftermiddag er sammen med ad-
ventseftermiddagen den 6. december valg-
menighedens eneste eftermiddagstilbud i 
den nye sæson. Derfor skal opfordringen 
lyde til jer, der ikke tager ud i aftentimerne: 
mød op og vær med - og benyt mødebilen 
fra dør til dør ved opringning på 
86 88 01 75 helst dagen før. 

Sæt desuden kryds i kalenderen ved torsdag 
den 4. oktober kl. 18, hvor vi har fællesspis-
ning i salen efterfulgt af foredrag. Samt tirs-
dag den 6. november kl. 19,30, hvor valg-
menigheden indbyder til foredragsaften ved 
modtageren af årets Rosenkjærpris.
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ÅRSPROGRAMMET for Kjellerup Valgmenigheds møder 2012-13 
trykkes i bladets næste nummer, der udkommer i september. Vi omtaler her 

Sommermånederne 
i Kjellerup og Omegns Valgmenighed
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Efter en kort morgengudstjeneste i Levring 
Kirke, samles vi foran bussen til en kop 
kaffe/the, juice og en kiks, inden vi kører 
til Aarhus. Der bliver mulighed for at blive 
samlet op undervejs ved Kirkebakken 13 og 
ved Vinderslev Kirke.

Første stop er Basar Vest, hvor vi møder 
en lille kulturboble af Mellemøstlig 
karakter. Har man været så heldig at rejse 
i eksempelvis Tyrkiet, Marokko, Tunesien 
eller Egypten, vil man kunne nikke 
genkendende til lyde og dufte – har man en 
sådan rejse til gode, har man her chancen 
for at opleve en flig af kulturen i form af 
boder med alskens mad, frugt og grønt, 
tøj, ting og masser af mennesker, der ikke 
bare taler dansk. Basar Vest ligger i kvarteret 
omkring det nordlige Brabrand og er startet 
som et integrationsprojekt. Vi skal spise 
frokost på en lille Shawarmabar, og der 
bliver mulighed for selv at gå rundt og snuse 
til stemningen.

I løbet af eftermiddagen i Den gamle By 
kan børn og voksne sammen opleve, hvad 
en købsstad var i gamle dage til forskel fra 
det omgivende land.Byen er gjort levende 
ved at de, der arbejder i husene og færdes 

i gaderne, og også vore to rundvisere er 
klædt på som for 150 år siden. Vi får vist 
byens handel og håndværk, dyrehold og 
smålandbrug, så vi fornemmer, hvor stor 
forskel der var på at være et fattigt  barn 
og være barn af de velstående familier i 
1800-tallet. Vi hører også et eventyr og får 
undervejs serveret kaffe, saft og kage fra 
kaffekurven, som turarrangørerne har sørget 
for. Også om eftermiddagen kan alle være 
med. Blot skal man kunne klare de toppede 
brosten og ikke på rundturen være afhængig 
af at bruge barnevogn eller rollator. Vore 
rundvisere vil rette deres fortælling til børn 
i 6-9 års alderen, mens de mindre børn og 
de, der er ældre, lytter med sammen med 
de voksne.

Med masser af oplevelser vender vi hjemad, 
så vi er hjemme igen omkring kl. 17.00.

Turen er for alle medlemmer og deres 
pårørende. Vi håber på stort fremmøde – 
af både børnefamilier, bedsteforældre med 
børnebørn og hvem der ellers synes dette 
lyder sjovt og hyggeligt. 

Tilmelding til Karen Marie Ravn 
SENEST d. 20. august.
Pris for børn indtil 18 år: 130, - kr. 
Pris for voksne: 230,- 

Sensommertur  
- en tur i sted og tid 

Søndag d. 9. september er der sensommertur 
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Jeg holder 3 ugers sommerferie 
fra mandag 16. juli til og med 
søndag den 5. august, hvor 
valgmenighedens kirkelige 
handlinger passes af 
pastor Merete Bøye, Ans, som 

træffes på tlf. 23 90 25 13 . 
Bemærk i øvrigt, at der i disse 
ferieuger holdes kun en guds-
tjeneste - så velkommen til 
aften-gudstjenesten i Hørup 
kirke søndag den 29. juli med 

efterfølgende kirkekaffe. Se andet sted i bladet. 
Uden for ferien træffes jeg 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 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

døbt:   
Jakob Schumann Bredsgaard, søn af 
Karen Schumann og  Martin Bredsgaard, 
Birkerød

død:
Ejgil Overby, Levring
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g U d S T J E N E S T E R
Kl. 10,30 ved 
valgmenighedspræsten, 
hvor intet andet anføres

3. juni   Trinitatis  søndag Hørup
10. juni  1. søndag efter Trinitatis  Ågård Frimenigheds   
  kirke kl. 10 Årsmøde   
    
17. juni  Ingen. Højskolerejse til Norge 
  for de midt-vestjyske 
  valgmenigheder.
24. juni  3. søndag efter Trinitatis Vinderslev 
1. juli  4. søndag efter Trinitatis kl. 9, Levring 
8. juli 5. søndag efter Trinitatis Vinderslev
15. juli  6. søndag efter Trinitatis Hørup
22. juli  ingen
29. juli  8. søndag efter Trinitatis Hørup kl. 19, 
  Unna-Pernille gjørup, Sejling
  Derefter kirkekaffe i salen.
5. august   Ingen 
12. august  10. søndag efter Trinitatis Vinderslev
19. august  11. søndag efter Trinitatis Levring
26. august  Ingen 

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    Pensionistgudstjeneste 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 

gratis kirkebil fra og til egen dør rekvireres til valgmenighedens gudstjenester ved opringning gerne 
dagen før til Thorning Taxa  86 88 01 75 


