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Og når du strakte 
med åbent sind

de lyse nætter i 
himlen ind,

imens det dufted af 
hyld og hø, 

vi bad: lad drøm-
men dog aldrig dø!

Thøger Larsen, 
Du danske sommer, 

jeg elsker dig



Som frugten af et pludseligt forsommer-ind-
fald bringer vi i dette kirkeblad en tekst med 
anden afsender end den sædvanlige. Det dre-
jer sig om en lille historie fra fru pastorindens 
hånd – en antydning af lidt af livets gang på 
Kirkebakken. Emnet er: Et par bymenneskers 
nyfundne glæde ved havelivet – og taknemme-
lighed for hjælp i nødens stund. 
Endelig, endelig, endelig kom foråret - og 
hvilket forår blev det! Bare tæer på græsset 
og fingrene i jorden. Det dufter i sandhed 
lysegrønt af græs på Kirkebakken. Men det 
er ikke det eneste, her dufter af. Rabarber- 
og jordbærplanter, solbær- og blåbærbuske 
er flyttet ind i baghaven sammen med løv-
stikke, timian og oregano. Vi har sat spaden i 
jorden og fjernet lidt af det lysegrønne bund-
dække, for at noget andet kan spire og gro.
Med en opvækst i et rækkehus af beton og 
en have på størrelse med et frimærke er det 
begrænset, hvor meget jeg hidtil har haft 
fingrene i mulden. I ungdomsårene var det 
ikke meget anderledes, for de udspillede sig 

først midt inde i Aarhus og sidenhen i Kø-
benhavn, og dér bor man som bekendt så 
forfærdelig tæt, at der ikke er meget grønt 
og brunt at boltre sig på. Bevares, vi havde 
da altaner enkelte steder, men det eneste, 
der groede dér, var cigaretskoddene i aske-
bægeret. Desuden hoppede vi fra lejlighed 
til lejlighed og havde ikke mere end et par 
sæsoner hvert sted, og det er jo sådan med 
havens frugter, at de kræver tid. Det var en 
tid, vi ikke havde.
Så haven er en helt ny verden for mig. Med 
datteren i hånden genkaldes barndom-
mens sunkne op-levelser, og vi gør os nye 
opdagelser. Regnormene, der før var stygge, 
leddeløse skabninger, er nu forunderlige 
og sjove væsner, som vrider og vender sig 
med for- og bagender, der for sådan én som 
mig ikke ligefrem er til at kende forskel på. 
Og vigtigst af alt: De er naturens nyttige 
skraldemænd og gavmilde bidragsydere af 
næringsholdigt “puha” til baghavens lille 
økosystem. Så tak for det!
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Idyl og raseri – en havehistorie
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Vores lille transportable grill, som vi fik i 
indflyttergave for snart ti år siden, er endelig 
blevet samlet og indviet. Den er flyttet med 
os alle årene og har fyldt på diverse lofter og 
i kælderrum uden nogensinde at komme til 
sin ret. Til barnets store fryd – og til foræl-
drenes – blev det første aftensmåltid i haven 
sprøde grillpølser. 
Vi sad på et tæppe, der engang var blevet 
brugt som sengetæppe på mit teenageværel-
se. Nu er det vores udendørstæppe. “Vi skal 
snart finde ud af at købe noget, vi kan sidde 
på herude”. En lille pause. “Jeg har set, at de 
har et bord-og bænkesæt i det billige byg-
gemarked”. Der blev blot nikket i den an-
den ende, for munden var fuld af pølse og 
kartoffelsalat. 
Dagen efter kørte vi alle tre op i byggemar-
kedet og købte sættet - endda billigere end 
den pris, jeg havde set på nettet. Glade og 
forventningsfulde kørte vi hjem for at samle 
det. Men som det så ofte er med billigt pro-
ducerede saml-selv-møbler, måtte vi se skuf-
felsen i øjnene. Nogle af de forborede huller 
var gennemtrængte af skruer, så boltene, der 
skulle fæstne benene til bordpladen, ikke 
kunne komme igennem. Nå, op på hesten 
igen, tænkte vi. De af boltene, det var lyk-
kedes os at få i, bankede vi ud igen. Bordet 
blev pakket i bilen, og vi kørte tilbage til 
byggemarkedet.  
Med hjælp fra en medarbejder måtte vi tjek-
ke og kassere adskillige sæt for den samme 
fejl, før vi fandt ét, der var i orden. Vi pak-
kede endnu en gang bilen og trillede gen-
nem byen, hjem til havelivet, der ventede. 
Barnet, der var godt træt af varmen og auto-
stolen, bestak vi med is og gyngetur.
Farmand stod for bestikkelsen. Jeg sprang 
isen over og gav mig i kast med arbejdet. 
Først blev benene spændt fast til pladen. 
Dernæst kom turen til to brædder, der skul-
le fastgøres til de fire ben og støtte bænkene. 

Men, men, men meget hurtigt viste det sig, 
at hullerne på benene ikke passede med hul-
lerne på brædderne. Nu var det for alvor ved 
at være træls. 
Med solen, der var noget nær sit toppunkt, 
og blodsukkeret, der var alt for lavt, ringede 
jeg og fik fat i medarbejderen fra tidligere. 
Det blev ikke en samtale, der endte så hen-
sigtsmæssigt. Forstadsblodet fra den køben-
havnske vestegn brusede op i mig, og jeg 
kom – blandt så meget andet – vistnok til 
at sige, at jeg aldrig nogensinde ville handle 
hos dem igen. Det var ikke så heldigt, for 
jeg har jo set priserne hos konkurrenten. 
Først efter højlydt at have klaget min nød til 
de gyngende og gennemlevet et mindre op-
hold under haveslangen lykkedes det mig at 
køle lidt ned. Det stod gnistrende klart, at 
vi under ingen som helst omstændigheder 
skulle pakke bilen en gang til. Jeg ved godt, 
at man siger alle gode gange tre, men efter 
dét, der netop var kommet ud af min mund 
og ind i telefonen, havde jeg ikke lyst til at 
opleve fortsættelsen. 
Men vi skulle jo have det bord op. Nogen 
måtte hjælpe os. Vi måtte spørge en rigtig 
voksen. Valget faldt – naturligvis – på den 
fingerfærdige og altid hjælpsomme have-
mand. 
I dag stod bordet samlet og klar til brug. 
Takket være Christian Skorstengaard sidder 
jeg nu her, nyder duften af alt det lysegrøn-
ne og glæder mig over vores lille plet på Kir-
kebakken. Havens rolige tempo har fundet 
lidt af sin vej ind i mig. Jeg øver mig i at 
trække vejret sammen med alt det levende, 
hører planterne gro og slår - langsomt - rød-
der. Hvordan, jeg igen skal vise mit ansigt 
i bemeldte byggemarked eller få råd til at 
handle hos konkurrenten, er et spørgsmål, 
der må vente til en regnvejrsdag.

Johan Christian Nord
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Når dette kirkeblad udkommer, er jeg sy-
gemeldt. Den 22. maj fik jeg foretaget en 
knæoperation, som gør, at jeg skal holde 
mig i ro i 8 uger. Efter disse 8 uger holder 
jeg tre ugers ferie, og mit fravær bliver såle-
des fra mandag d. 21. maj til mandag d. 6. 
august.
For valgmenighedens medlemmer betyder 
det, at der i den nævnte periode vil være 
indkaldt vikarer til at afløse mig – både 
ved gudstjenester, og hvad der ellers måtte 

dukke op. Det kommer til at dreje sig om 
to pensionerede valgmenighedspræster, 
nemlig vores egen Karen Marie Ravn samt 
tidligere valgmenighedspræst i Bøvling og 
nuværende frimenighedspræst i Hundborg 
Kurt V. Andersen. På dette blads gudstjene-
steliste kan man se, hvem af dem, der står 
for de enkelte gudstjenester.

Jeg ønsker jer alle en god sommer!
Johan

Ved årets generalforsamlingen valgte Anni 
Lolk at træde ud af bestyrelsen, og i stedet 
blev Kristian Høgedal valgt ind. Svend Aage 
Thomsen ønskede at træde ud af bestyrel-
sen før tid, så derfor er Birthe Nørgaard Ja-
kobsen som første suppleant kommet ind i 
stedet for. Jeg og den øvrige bestyrelse vil 
her gerne rette en stor tak til både Anni og 
Svend Aage for deres store arbejde for valg-
menigheden gennem de mange år, de har 
siddet i bestyrelsen.

Bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig 
på følgende måde: Anette Skorstengaard 
som formand, Marianne W Kristensen som 
næstformand, Arne Christensen som kasse-
rer og Jytte Hårup Jensen som sekretær. De 
øvrige i bestyrelsen er Mette Møller Niel-
sen, Kristian Høgedal og Birthe Nørgaard 
Jakobsen. 
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle 

en rigtig god sommer
Anette Skorstengaard

Det eneste, du skal, er at give forretningsfø-
reren autorisation hos SKAT. 
Kirsten kan kun se din skattepligtige ind-
komst. Autorisation gælder alle i husstan-
den over 15 år og gælder i 5 år. 

Vi hjælper onsdag d. 20. juni 19.00 - 
20.00 i Valgmenighedens hus. Medbring 
NEMID eller Tast-selv-kode. Kontakt Kir-
sten (22288800) for bestilling af tast-selv-
kode.

Sygemelding og ferie

Nyt fra bestyrelsen

Undgå at betale forkert medlemsbidrag
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Formanden Anette Skorstengaard aflægger 
beretning for 2017 for de 26 fremmødte.
Der har været 6 foredragsaftener. Vores 
sangaftener har været ledet af vores orga-
nist Søren Bormann, som også har spillet 
til flere af vores møder. Løvspringsturen 
blev erstattet af en teatertur til Silkeborg, 
og løvfaldsturen faldt bort, da vi fejrede 
valgmenighedens 100-års jubilæum d. 14. 
oktober. Forretningsfører Kirsten Chri-
stensen, Rødkjærsbro har erstattet Dorthe 
Kaa. Graver Morten Bitsch, Vinderslev har 
erstattet Helle Frølund. Arne Christensen 
fra bestyrelsen har erstattet den tidl. rengø-
ringshjælp. (Arne gør det gratis). 
Bestyrelsen består af: Anette Skorstengaard 
(formand), Arne Christensen, (kasserer), 
Jytte H. Jensen (sekretær), Kristian Høgedal 
og Birthe N. Jacobsen. Suppleant Bo Søren-
sen ønskede ikke genvalg, og blev erstattet 

af Lars Mølgaard. Marianne W. Kristensen 
(næstformand) og Mette M. Nielsen (hjem-
mesideansvarlig) var ikke på valg.
Præstens beretning: Johan Chr. Nord blev 
rost for sine prædikener. Kirkegængerne var 
ikke altid enige med ham, men så kunne 
de tage snakken med ham bagefter, hvilket 
præsten også opfordrer medlemmerne til at 
gøre, hvis der er noget, de er utilfredse med.
Johan Chr. Nord synes, han har haft for 
mange ”bolde ” i luften det sidste års tid, og 
vil tage det mere med ro i de 25 %, han har 
til egen rådighed. Hans fars sygdom og død 
har fyldt meget, og gør det stadig.
Det reviderede regnskab blev fremlagt og 
godkendt. Det viste et overskud før finan-
cielle poster på: 169.380,00 kr. Kontin-
gentet er uforandret på 2 % af skattepligtig 
indkomst.

I begyndelsen af året blev det besluttet, at 
det er tid til at få ansat en kirkesanger til 
at understøtte menighedssangen ved vores 
gudstjenester. I foråret fandt vi en passende 
sanger, som – nu hvor disse linjer læses – 
har været hos os siden pinse. I første om-
gang er der tale om en prøveordning på to 
måneder, hvor Anne-Martha, som hun hed-
der, skal finde ud af, om hun har tiden til at 
synge ved alle vores gudstjenester ved siden 
af sit studium, og hvor vi kirkegængerne 
kan få en fornemmelse af hende som sanger. 
Vi har bedt hende om selv at skrive en lille 

Referat fra generalforsamlingen den 14. marts 2018

Vi har fået en kirkesanger

håndfuld linjer som 
en kort præsentation. 
Det blev til dem her: 
Jeg hedder Anne-Martha Ravn, er 26 år og 
bor i Aarhus. Musik har altid været en stor 
del af mit liv, og i den forbindelse har jeg sun-
get i kirkekor siden jeg var barn. Jeg har været 
ansat som korist i Nørre Uttrup Kirke, Nør-
resundby Kirke og Bethlehemskirken på Nør-
rebro. Siden august 2017 har jeg modtaget 
undervisning ved kirkemusikskolen i Aarhus. 
Jeg glæder mig til fremover at deltage i gudstje-
nesterne i Kjellerup og Omegns Valgmenighed.
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Arrangementer
Vi bringer her en foreløbig oversigt over årets arrangementer. 
Flere oplysninger vil følge i de relevante kvartaler. Vel mødt!

Udflugt i samarbejde med Levring sogne-
menighed - Torsdag den 14. juni
Afgang i bus fra Levring kirkeplads kl. 8.45. 
Fra Valgmenighedens Hus kl. 9.00
I år går turen til Mors. I Nykøbing drikker 
vi vores medbragte formiddagskaffe i det fri 
med udsigt til både fjord og by.   Derefter 
besøger vi kirken, som adskiller sig fra andre 
kirker i landet med dens særprægede lofts-
udsmykning. Inden vi forlader Nykøbing, 
slår vi et slag forbi Dueholm Kloster, hvis 
historie og nuværende funktion vil indgå i 
fortællingen om øen. Middagen indtages på 
et naturskønt sted helt ud til fjorden og med 
en flot udsigt til Hanklit, øens største natur-
attraktion.  Efter middagen kører vi videre 
mod øens nordligste punkt, Feggesund. 
Undervejs gør vi ophold ved Fossil-og Mo-
lermuseet, hvor vi kan se nogle af de spæn-
dende fund, som vidner om øens geologiske 
tilblivelse.  Sidst på eftermiddagen kører vi 
atter hjemad. Forventet hjemkomst om-
kring kl. 18.00
Pris for hele dagen inkl. fortæring: 300,- kr. 
pr. person – betales kontant i bussen.
Tilmelding gerne så hurtigt som muligt, 
dog senest den 5. juni på mail eller mobil:
Inger.tind@christensen.mail.dk eller på 
mobil: 28 68 94 40.
hlolk@live.dk eller på mobil: 20 54 75 03

Matador i ord og toner – Et koncertfore-
drag - Torsdag d. 13. september kl. 19.
Vi har indbudt den midtjyske duo Toner af 
Guld til at stå for en fortællende musikalsk 
aften. Om aftenen og om sig selv skriver de 

sådan her:  
”Hvad får man, når man blander forkærlig-
heden for Matador med passionen for mu-
sik og interessen for historie? Man får føl-
gende cocktail: ”Matador i ord og toner – et 
koncertforedrag.”
Musikken, der indgår i Matador, er et rela-
tivt uudforsket område, som Toner af Guld 
med stor entusiasme har kastet sig over. 
Tidens toner med Marguerite Viby, Leo 
Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib Schønberg 
understreger stemninger af glæde, vemod, 
munterhed og drama. Det samme gør Rø-
des bryllups-optræden, de tyske soldaters 
traurige lieder samt indslag på Postgaarden 
af finkulturel karakter. Toner af Guld gui-
der publikum på en musikalsk tidsrejse fra 
1929-1947, hvor genrerne er bredt repræ-
senteret med alt fra operette til revyviser 
og jazz. Numrene bindes sammen af små 
fortællinger om TV-succesen, musikken og 
perioden, og de integrerede fællessange af-
rundes på festlig vis af Konsulinde Holms 
sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det gyld-
ne hår”. 
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Den midtjyske duo, Toner af Guld, består 
af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær – en 
klassisk sopran og en klaverspillende bede-
mand.  Helle og Dynes har gennem ni år 
optrådt sammen ved talrige kirke- og sogne-
koncerter samt private og offentlige arran-
gementer med et bredt repertoire, beståen-
de af operette, musical, wienermusik, viser 
og evergreens samt den danske salme- og 
sangskat. De har begge en fortid som skue-
spillere på sommerspillet Busbjerg, hvor de 
traf hinanden i 2008.”

Løvfaldstur –  Søndag den 16. september
Vi tager med bussen til 
Mariager, hvor vi skal se 
GASmuseet og udstil-
lingen: ”Da farmor var 
ung”. Herefter en gui-

det tur til Klosterkirken. Frokosten indta-
ges i Mariager saltcenter, hvor vi også skal 
høre om saltets historie m.m. Vi slutter af 
i Rosenhaven, som har over 400 forskellige 
rosensorter. Her indtager vi også vores efter-
middagskaffe. Forventet hjemkomst kl. ca. 
17.00. Pris 300 kr. 

Den opbyggelige fortælling om Det lille 
hus på prærien – Onsdag d. 24. oktober 
kl. 19.

Vi får besøg af sogne-
præst og Amerika-en-
tusiast Nana Hauge, 
der vil give os et ind-
blik i den opbyggelige 
fortælling om det lille 
hus på Prærien – både 
gennem genfortælling 
og tolkning. Om fore-
draget skriver hun selv 
sådan her: 

”En dag i 1930 i Mansfield, Missouri, satte 
bondekonen Laura Ingalls Wilder sig ned 
ved sit skrivebord efter morgenens arbejde 
og begyndte at nedskrive sine erindringer 
om det frie land mod vest, som for længst 
er borte. Det blev til de bøger, vi kender 
som Laurabøgerne. En fortælling om fa-
miliesammenhold og tryghed, men også en 
beretning om en tilværelse ansigt til ansigt 
med en stor ubarmhjertig natur, der ikke 
sådan lige lod sig tæmme uden mod, udhol-
denhed og afsavn. Bøgerne er en inspireren-
de hyldest til friheden, til Gud, til Amerika 
og til nybyggerne. De er en del af historien 
om den ånd, der skabte Amerika.

Jeg vil ha’ ret til at fejle! – 
Torsdag d. 8. november kl. 19.00
I aftenens foredrag tager sognepræst Gerda 
Neergaard Jessen et kraftigt livtag med det 
perfekte menneske, som ønsker den perfek-
te karriere, den perfekte familie, den perfek-
te krop og som ikke vil fejle. Hun er generøs 
med indspark fra sociologien, fra samfunds-
debatten, fra Biblen og fra sit eget liv. 
Og så er det en hyldest til det rodede liv og 
til mennesket, der har set i øjnene, at man 
er fuld af fejl.
Gerda Neergaard Jessen er sognepræst i Sko-
rup-Tvilum pastorat. Hun er en levende og 
givende foredragsholder; underholdende, 
letforståelig og vækker eftertanke. 
Hun er en gar-
vet foredrags-
holder, har 
prædiket flere 
gange i DR-kir-
ken og udgivet 
en bog om bør-
negudstjenester.
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Julekoncert
Søndag den 25. november afholdes der ju-
lekoncert, hvor organist Bormann vil sam-
mensætte et passende program til tiden. 
Tid, sted og yderligere oplysninger følger i 
senere blade.

Nytårskomsammen
Traditionen tro mødes vi, der har lyst, efter 
nytårsgudstjenesten for at ønske hinanden 
godt nytår over et glas og en lille håndfuld 
sange til lejligheden. 

Menneskets odyssé 
- den naturvidenskabelige fortælling om 
menneskets oprindelse
Onsdag den 16. januar kl. 19
Denne aften har vi indbudt læge og forfat-
ter Peter K. A. Jensen til at holde et viden-
skabshistorisk foredrag for os. Om foredra-
get skriver han selv sådan her:

”Mennesket har til alle tider haft et dybfølt 
behov for at finde en forklaring på sin her-
komst. En tørst efter at forklare vores plads 
i naturen og at vide, hvor vi kommer fra 
- uanset om det drejer sig om det enkelte 
individ, nationen eller om arten - synes helt 
klart at høre til de grundlæggende træk ved 
vores psyke. Hvor kommer vi fra? Hvordan 
er vi blevet til det, vi er? Og hvor er vi på vej 
hen? Det er sådant stof, myterne er gjort af. 

Og ligesom myterne om vores oprindelse, 
som utvivlsomt har været med os længe før 
skrivekunsten blev opfundet for 5.000 år si-
den, bidrager hver ny viden, som videnska-
ben frembringer om vores begyndelse, til at 
tilfredsstille længslen efter at kunne besvare 
disse spørgsmål. Udforskningen af menne-
skets oprindelse og udvikling - palæoantro-
pologien - er således i høj grad en offentlig 
videnskabelig disciplin, der optager praktisk 
taget ethvert menneske. Spørgsmålet om vo-
res oprindelse er et emotionelt emne, der er 
dybt rodfæstet i vores sjæl side om side med 
vores opfattelse af os selv som menneskelige 
væsener og af vores plads i den naturlige og 
sociale virkelighed, der omgiver os.”
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Western-helten – en skarptskydende, 
selvopofrende engel – torsdag d. 14. fe-
bruar kl. 19.
Denne aften får vi besøg af foredragshol-
der og countrymusiker Stig Nielsen, som 
vil fortælle om den klassiske, amerikanske 
figur western-helten. Om foredraget skri-
ver han selv sådan her: ”Western-helten er 
måske den betydeligste arketype i Ameri-
kas mytologiske selvfortælling. Han har et 

etisk kodeks i et lovløst grænseland, hvor 
han baner vejen for lov og civilisation. Han 
er nødsaget til at gøre det på lovløshedens 
præmisser og får blod på hænderne. Når lov 
og orden er etableret, bliver han derfor ud-
stødt til nye grænser – i sidste ende døden. 
På den måde er western-helten grundlæg-
gende en tragisk figur. Dette foredrag vil 
forsøge at skildre nogle af western-heltens 
sider og funktioner. Vi graver efter hans 
historiske og litterære rødder. Vi forholder 
os til manifest destiny (skæbnefortællingen 
om USA's tilblivelse og evindelige udvidelse 
mod vest). Vi ser på den måde Hollywood, 
helt fra filmens spædeste barndom, har 
indprentet western-helten i vores allesam-
mens bevidsthed (og ubevidsthed) – i USA 
såvel som i resten af verden. Vi kigger på, 
hvorvidt filmene i højere grad reflekterer og 

kommenterer deres egen samtid end den 
historiske æra, i hvilken handlingen udspil-
les. Vi følger, hvordan western-helten som 
type kommer til syne i mange andre genrer 
som science-fiction, film-noir og japanske 
samurai-film. Og vi ser, om vi stadig i dag 
kan skimte ham i silhuet ridende mod sol-
nedgangen. Der vil blive vist relevante klip 
undervejs.”

Generalforsamling
Onsdag d. 13. marts indkaldes der til ordi-
nær generalforsamling.
Yderligere oplysninger følger.

Løvspringsturen i april 2019
Vi er inviteret til bispegården i Odense 
næste år. Her vil vi få en rundvisning i bi-
spegården m.m. Som en del af dagen vil vi 
lytte til et spændende og underholdende 
foredrag med biskop Tine Lindhardt, hvor 
hun fortæller om Kvinderne i det Gamle 
Testamente. Hun vil holde dette foredrag 
i bispegården. Nærmere besked om turen 
følger i et senere kirkeblad.

Mytologisk fortælleaften med fællesspis-
ning
Ligesom sidste år indbyder vi også i dette 
forår til fortælleaften ved én af vore egne. 
Denne gang er det Søren Bormann, der vil 
fortælle om den græske mytologi. Flere op-
lysninger følger, når vi nærmer os. Foreløbig 
kan det røbes, at det bliver i slutningen af 
april.

Sommersang
Den 23. maj kl. 19.00 hyldes sommeren 
med S. Bormann ved tangenterne.
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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

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

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

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

Birthe Jacobsen
Pederstrupvej 36 .................... 8688 8355

Kristian Høgedal
Elsborgvej 80......................... 4198 2027

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

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Præsten meddeler

Under min sygemelding vil 
valgmenighedens nummer 
– 86 88 11 10 – blive om-
kodet, så det går igennem til 
den afløser, der har vagten. 
Hvis det er mig, man gerne 
vil tale med, kan man ringe på mobilnum-
meret 28 60 91 20.

Johan Christian Nord

Siden sidst

Konfirmerede:
Emil Papsø Sørensen,
Otto Normann Kristensen og
Grete Boye Vad 
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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)

27. maj Trinitatis søndag Levring 
 Kurt V. Andersen

3. juni 1. søndag efter trinitatis Ingen

10. juni 2. søndag efter trinitatis Ingen

17. juni 3. søndag efter trinitatis Hørup 
 Karen Maria Ravn

24. juni 4. søndag efter trinitatis Levring 
 Kurt V. Andersen

1. juli 5. søndag efter trinitatis Vinderslev 
 Kurt V. Andersen

8. juli 6. søndag efter trinitatis Ingen

15. juli 7. søndag efter trinitatis Hørup 
 Karen Marie Ravn

22. juli 8. søndag efter trinitatis Ingen

29. juli 9. søndag efter trinitatis Ingen

5. august 10. søndag efter trinitatis Ingen

12. august 11. søndag efter trinitatis Hørup 
 Johan Chr Nord er tilbage       

19. august 12. søndag efter trinitatis Levring

26. august 13. søndag efter trinitatis Vinderslev

2. september 14. søndag efter trinitatis Ingen

9. september 15. søndag efter trinitatis Ingen

16. september 16. søndag efter trinitatis Levring

23. september 17. søndag efter trinitatis Hørup 
 Høstgudstjeneste 
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Motiv fra Vinderslev kirke.


