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32. Årgang

For rosen nu jeg 
kvæder

om kap med Him-
lens hær.

En jomfru var hans 
moder,

Maria ren og skær.

I ham brød lyset 
frem

midt i den mørke 
vinter

om nat ved Betle-
hem.

En rose så jeg skyde, 
Michael Praetorius og 

Uffe Hansen



Den 14. oktober fejrede vi vores 100-års jubi-
læum. Som et minde om den dag har jeg her 
fundet det passende at lade festdagens prædi-
ken gengive i sin skriftlige form. Efter prædike-
nen følger et par håndfulde stemningsbilleder 
fra dagen. Kanske nogle af jer kan have gavn 
og glæde af både ord og billeder. Det håber jeg.

Vi begyndte i dag ved det, der jo for os er 
altings begyndelse – ved fortællingen om 
mennesket i haven. Historien om menne-
skets skabelse; om jord, der æltes sammen og 
formes til en klump i den usynliges billede. 
En mand og en kvinde i en have. Vi bør 
hver især selv forsøge at se det for os, for 
historien handler om os. Den er vores histo-
rie. Ikke en forklaring, men en fortælling. 
For begyndelser, dem kan man ikke forkla-
re, så man må fortælle om dem.
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
Jorden var dengang tomhed og øde, og Guds 
ånd svævede over vandene.
Det er de allerførste ord i Bibelen, som – 
hvis man tør tænke over dem – både kan 
skabe svimmelhed i sindet og give lyst til 
at tænke over den slags, som vi mennesker 
ikke véd det mindste om. 
Det er både svimlende og dragende at fore-
stille sig begyndelsen – en tid før alt det an-
det. Et tidspunkt, hvor der intet som helst 
var, og så pludselig var der noget: Vores ver-
den. En ånd svævede over vandene – Guds 
ånd, står der. Hvad betyder det? Hvad bety-
der ordet Gud? Det må betyde: Dét, som vi 
småfolk intet véd om, men som jo må være 
derude, dernede, deroppe, derinde et sted: 
Magten og viljen, som gør, at der faktisk 
findes noget – og ikke ingenting.

Historien om haven handler om, hvordan 
Gud så, at alt var godt, da han havde formet 
sine klumper og blæst sin ånd ind i dem – 
og om hvordan han så, at alt ikke længere 
var godt, da disse klumper, da vi, ville noget 
andet end dét, der er godt for os. 
Kvinden lytter til slangen, og manden lyt-
ter til kvinden. Han mener, det var hendes 
skyld, og hun mener, det var slangens skyld 
– og vi, der kender historien, forstår jo nok, 
at det var deres skyld. 
De gjorde dét, de ikke måtte gøre, men jo 
ikke kunne lade være med. Dét, som alle 
mennesker siden har gjort og vil gøre: De 
rakte ud efter frugterne. De længtes efter en 
større viden end den, deres liv kunne bære: 
Du må spise af alle træerne i haven. Men træet 
til kundskab om godt og ondt må du ikke spise 
af, for den dag, du spiser af det, skal du dø!
Det gjorde vi, og snart skal vi dø. Ofte bry-
der vi os ikke om, at der tales for meget om 
det, men i kirken hører vi ganske ofte om 
det – om vores vilkår i verden; om hvad det 
betyder, at manden og kvinden måtte forla-
de deres have og lære selv at dyrke den jord, 
de var blevet klumpede sammen af – og som 
de, igen og igen, vender tilbage til. 
I deres liv på jorden bærer de billedet i sig 
– et minde om haven. En erindring om dét, 
der var, som det skulle være. Ikke som en 
klar idé om, hvad det var, men som en for-
nemmelse, der er svær at forklare, men me-
get virkelig at være i – og fortælle om. En 
længsel efter haven – og endda: et håb om 
en hjemkomst. 
Det er dét håb, Paulus vil tale til – og præ-
dike om –, da han stiller sig op på torvet i 
Athen og taler til byens borgere om et al-
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En begyndelse, et fald, et minde og en vandring – 
festprædiken ved valgmenighedens 100-års jubilæum
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ter, som de selv har rejst til en gud, som de 
endnu ikke véd, hvem er: Den ukendte gud.       
Det, I således ærer uden at kende det, dét 
forkynder jeg jer, det er det kortest mulige 
udtryk for enhver kristen prædiken – for 
hvad der altid siges til os her i det gådeful-
de, gamle hus: At vi er kommet til det rette 
sted, at den underlige fornemmelse er sand, 
at der er virkelighed i mindet.
At det er her – at Gud bor her. Ikke i temp-
ler bygget af hænder, men i huset af levende 
stene. At jordklumper kan blive til bygge-
sten – at vi er de sten, som den usynlige 
vil bygge sin bolig af, at Han ikke er langt 
borte, at vi lever og ånder og er i ham. At 
vi er af hans slægt – og en dag skal se ham.   
Sådan hænger historien sammen: En be-
gyndelse, et fald, et minde og en vandring. 
Kirken er det sted, hvor der skal holdes liv 
i mindet – hvor der skal kastes lys over og 
blæses liv i mindet, så vandringen kan fort-
sættes.
Her samles vi om det evige – og gør, hvad 
vi kan for at lytte efter det løfte, som vi ikke 
kan give os selv: Syndernes forladelse, kødets 
opstandelse og det evige liv. En søn, der dør 
for sine søskende, fordi han elsker dem. Det 
er så dyre ord, at vi sjældent selv tør sige 
dem. Vi skal have dem lagt i ørerne. Så vi 
kommer herhen, herind – og hører det: Tro-
ens ord.
For hundrede år siden grundlagde nogle 
virksomme midtjyder denne menighed, 
fordi de havde hørt det ord og gerne ville 
blive ved med at høre det – på en måde, 
hvor de kunne få noget godt ud af det; på en 
måde, hvor de ikke skulle stilles til regnskab 
for, hvad de nu mente om det i hvert eneste 
øjeblik, men kunne have lov til at lade det 
trænge ganske gradvist ind, sådan som alt, 
hvad der er sandt og godt, kun kan blive 
virkeligt, når det får lov at gro i frihed og 
naturlighed. 

Menigheden findes fortsat. Her er vi og har 
lov til at glæde os. Glæde os over, at vi her 
i huset hører om dét, som vi aldrig kan for-
klare, men lære at føle: At Gud er god – at 
historien ender godt.
Det kan blive virkeligt for os, når ordene 
selv finder deres vej ind i os og gør huset 
helligt. Hovedsagen er, at Ånden faktisk er 
her – at vi ikke er samlede om os selv og 
vores eget, men om den hemmelighed, som 
Gud selv vil hviske til os, når vi bliver helt 
stille: At flammesværdene til sidst vil blive 
sænkede, så menneskesønnen kan lukke os 
ind i haven.  
Glædeligt 100-års jubilæum. Fortsættelse 
følger – søndag efter søndag.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligån-
den. 
Som det var i begyndelsen, således også nu, 
og altid og i al evighed. 
Amen
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Menighedsstemmer i Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Kjellerup og Omegns Valgmenigheds 100 
års jubilæum er nu vel overstået, og besty-
relsen er enig om, at alt forløb lige, som det 
skulle, så det blev en rigtig god dag. Mange 
har også efterfølgende tilkendegivet det 
samme, så det er vi rigtig glade for at høre.
Jeg vil hermed gerne rette en stor tak til ju-
bilæumsudvalget for at have planlagt dagen, 
til Johan, Karen Marie og Søren for en dej-
lig gudstjeneste, og til dem, som har stået 
bag jubilæumsskriftet.

Anette Skorstengaard

Nyt fra bestyrelsen

•	 har du lyst til at styrke menighedens sang?
•	 synge kendte og ældre salmer?
•	 blive bekendt med nyere salmers tone-

sprog?
•	 øge og bevare kendskabet til Grundtvigs 

sange og salmer?
•	 blive bekendt med salmebogens mange 

salmer?

INDKALDELSE  
TIL ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til generalforsamling i 
Kjellerup og Omegns Valgmenighed

onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.00 
i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13.

Dagsorden efter vedtægterne.

På bestyrelsens vegne - Anette Skorstengaard

Julehilsen
Jeg vil ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

Tak for jeres opbakning i årets løb, jeg håber at se jer igen i det kommende år.

Vi mødes kl 9.00 (forud for gudstjenesten 
kl 10.30) og øver dagens salmer.

Kontakt organist Søren Bormann på tele-
fonnummer 60 70 27 39 for yderligere in-
formation

Vi glæder os til at synge – sammen med dig!
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Efterårets mødeprogram

Søndag d. 10. december kl. 14. Kirke-
koncert i Levring og efterfølgende kaffe 
på Kirkebakken
Vi får besøg af Vibykoret, som med en 
blanding af danske vintersange, britiske ju-
lecarols og velkendte julesalmer vil føre os 
sikkert gennem en stemningsfuld og vel-
klingende koncert. Centralt i programmet 
står fem sange af den danske komponist 
Niels W. Gade, der i år har 200 års jubilæ-
um. Niels W. Gade bidrog både til den dan-
ske salmeskat i kraft af sit virke som organist 
ved Holmens Kirke i København, men også 
til den danske sangskat, hvor han har skre-
vet melodier til både folkeviser og korsatser. 

Nytårsaftensdag kl. 10.30
Som traditionen byder det, vil vi samles 
til gudstjeneste nytårsaftensdag kl. 10.30 i 
Hørup Kirke og bagefter gå over i valgme-
nighedens hus til sang, kaffe og et glas, hvor 
vi vil ønske hinanden et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Onsdag den 17. januar kl. 19: ”H.C. An-
dersen. Et geni mellem tro og poesi”.
Forfatter og foredragsholder Doris Ottesen 
kommer på besøg og holder et fortællende 
foredrag for os om H. C. Andersen. Foredra-
get beskriver hun selv sådan her: ”En fortæl-
ling om den H.C. Andersen, der gemmer 
sig bag alle myter og anekdoter – domme 
og fordomme. HCA var – foruden at være 
en genial eventyrdigter – et rigt begavet og 
inderligt troende menneske, der hele sit liv 
forholdt sig til såvel den enfoldige barnetro, 
som han havde med sig fra sin mor, som til 
den intellektuelle samtid, han som voksen 
og verdensberømt digter var en del af.”
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Torsdag den 8. februar kl. 19: Kjellerup 
dreng fortæller…
Thomas Dietz fra Kjellerup kommer på be-
søg og fortæller om livet i Kjellerup og sin 
tid ved Falck.

Torsdag den 1. marts kl. 19: Fastetids-
koncert i Hørup Kirke
Nogle af musikhistoriens smukkeste vær-
ker er skrevet til de tidspunkter i livet, hvor 
tilværelsen er sværest. Der vil blive opført 
et velvalgt uddrag af disse til koncerten, og 
man kan høre værker af bl.a. Giovanni Bat-
tista Pergolesi, Johann Sebastian Bach og 
nogle af organistens egne kompositioner. 
Med hjælp fra sangerinder og strygere iklæ-
der vi tiden inden påske en smuk tonedragt.

Onsdag den 7. marts kl. 19: ”Min farfar 
var nazispion” 
Birgitte Dyrberg 
har udgivet bo-
gen Min farfar, 
nazispionen, der 
handler om hen-
des egen fami-
liehistorie, som 
hun vil fortælle 
om i foredra-
get. Bogen er 
blandt andet 
blevet be-
skrevet sådan 
her: "Min 
farfar, nazispionen" er 
forfatterens forsøg på at forstå sit ophav og 
sin mørke sociale arv, som stammer fra en 
mand, der tilsyneladende var blottet for an-
stændighed.
I "Min farfar, nazispionen" fortæller Bir-
gitte Dyrberg - på baggrund af materiale 
indsamlet af sin far - om sin farfar Nordahl 
Petersen, der var spion for tyskerne før og 
under 2. verdenskrig, og som blev likvide-
ret af modstandsbevægelsen i februar 1945. 
Petersen var kun 30 år gammel, da han blev 
likvideret, og som Birgitte Dyrberg forkla-
rer, er det svært at argumentere for, at han 
ikke fortjente det. Som teenager begyndte 
han at flirte med nazismen, og i 1930'erne 
drev hans frygt for bolsjevismen ham i ar-
mene på NSDAP. Det blev starten på en 
omtumlet tilværelse som stikker i Jylland, 
spion på militærinstallationer og fabrikker, 
tolk under Gestapos torturforhør, fast ar-
bejdsmand på en flyverute mellem Kraków 
og østfronten og guldtyv fra koncentrati-
onslejren i Dachau.
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Onsdag den 14. martskl. 19: Generalfor-
samling
Se indbydelse ovenfor under meddelelser fra 
bestyrelsen

Torsdag den 12. april kl. 19: Fællesspis-
ning og foredrag om Nordens mytologi i 
grundtvigsk belysning
Denne aften mødes vi kl. 18.00 til fælles 
aftensmad. Efter maden holder Johan et 
fortællende foredrag om de nordiske myter 
– og om, hvordan de i den klassiske grundt-

vigske højskoletradition 
blev opfattet og brugt 
som middel til livsoplys-
ning. Foredraget kunne – 
for eksempel – beskrives 
sådan her: ”De nordiske 
myter er billedrige og 
handlingsmættede skil-

dringer af alt det dybe og alt det høje i men-
neskets liv. De fortæller om en virkelighed, 
der både er hemmelighedsfuld og håndfast; 
de peger både på vores milde længsler og 
hårde vilkår, og de viser os en åndelig ver-
den, hvor livet enten må leves i kamp el-
ler sygne hen i dyrisk ro. Myterne er vores 
gode arv fra de gamle nordboeres liv, men 
fortællingerne handler ikke kun om en fjern 
og eventyrlig fortid. For de nordiske myter 
handler om selve menneskelivet, og de rum-
mer vigtige meddelelser til os, der i dag lever 
vores liv i en træt og forvirret tid, hvor vi alt 
for ofte glemmer, hvem vi egentlig var – og 
hvem vi skal være. Foredraget er et nutidigt 
bud på en genoptagelse af det grundtvigske 
myteforedrag, hvor der både bliver fortalt 
myter og givet egne bud på, hvad Nordens 
billedsprog i dag kan sige os om det store 
formål med vores lille liv.”

Løvspringstur
Der planlægges som vanligt en løvsprings-
tur i maj.
Flere oplysninger følger i forårsbladet.
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VALGMENIGHEDENS ANSATTE 
OG BESTYRELSE
Johan Christian Nord, præst
Kirkebakken 13 ....................... 8688 1110

2860 9120
 johan.chr.nord@gmail.com

Søren Bormann, Organist .... 6070 2739

BESTYRELSE
Alle - 8620 Kjellerup.
Anette Skorstengaard, formand
Illervej 16 .............................. 2141 7666
træffes bedst efter kl. 17.
 fam.skorstengaard@gmail.com

Marianne Weigelt Kristensen, 
næstformand
Engholmsvej 2....................... 8689 3738
 mausing@it.dk

Mette Møller Nielsen, kasserer 
Mausingvej 20 ....................... 8688 6789
 mmn@fibermail.dk

Jytte Haarup Jensen, sekretær
Haugevej 20 .......................... 8770 3040
 hlolk@live.dk

Svend Aage Thomsen
Lindevej 30 .......8688 1941 / 4058 1941
  sv.aage.thomsen@hotmail.com

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

Arne Christensen
Humlebøgen 13, ................... 2174 5517

FORRETNINGSFØRER
Kirsten Christensen
N. P. Hansens Vej 9, 8840 Rødkærsbro.
Træffes på ........................Tlf. 2228 8800
  kirstenc@kikiaccount.dk

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Præsten meddeler

Jeg træffes på valgmenighe-
dens nummer 86 88 11 10. 
Hvis der ikke svares på fast-
nettelefonen, kan man ringe 
på mobilnummeret 28 60 
91 20, ligesom man natur-
ligvis også altid er velkommen til at skrive 
en e-mail til mig på johan.chr.nord@gmail.
com – eller ringe på døren ved Kirkebakken 
13, hvor jeg vil være hjemme det meste af 
tiden. Hvis man skulle have lyst til at få be-
søg, skal man bare sige til. Jeg har tid.

Johan Christian Nord

Siden sidst

Døde

Henning Overgaard, Kjellerup
Poul Bjørn, Rødkærsbro

Døbt
Emil Berg Haarup, Sandvad

Viede
Anna Jensen og Vagn Nielsen
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Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

G U D S T J E N E S T E R
Hvor intet andet er anført 
finder gudstjenesten sted 
kl. 10.30.

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2)

3. december 1. søndag i advent Levring

10. december 2. søndag i advent Ingen

17. december 3. søndag i advent Vinderslev 

24. december Juleaftensdag Vinderslev: kl. 14.30  
  og Hørup: kl. 17.00

25. december  Juledag Hørup

26. december 2. Juledag  Ingen

31. december Nytårsaftensdag Hørup 

 Gudstjeneste og efterfølgende sammenkomst i salen

7. januar Helligtrekongers aftengudstjeneste Hørup kl. 19.00

14. januar 2. søndag efter Helligtrekonger Ingen

21. januar Sidste søndag efter Helligtrekonger Levring

28. januar Søndag septuagesima Vinderslev

4. februar Søndag seksagesima Ingen 

11. februar Fastelavn Hørup

18. februar 1. søndag i fasten Levring

25. februar 2. søndag i fasten Hørup

4. marts 3. søndag i fasten Ingen

11. marts Midfaste søndag Ingen

18. marts Mariæ Bebudelse Levring

25. marts Palmesøndag Hørup

29. marts Skærtorsdag Vinderslev

30. marts Langfredag Hørup

1. april Påskedag Levring

2. april 2. Påskedag Ingen

8. april 1. søndag efter påske Ingen
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken	13	•	8620	Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Motiv fra Vinderslev kirke.


