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33. Årgang

Hvor marken bøl-
ged nys som guld

med aks og vipper 
bolde

Nu falmer skoven 
trindt om land

N.F.S. Grundtvig 1844.



Kære valgmenighedsmedlemmer, herfra 
skal der lyde en tak til dem af valgmenighe-
dens medlemmer, jeg har haft noget at gøre 
med og som har haft glæde af mig i den kor-
te tid, jeg var jeres præst. Jeg ønsker både jer 

og alle de valgmenighedsmedlemmer, som 
jeg ikke nåede at træffe, alt det bedste i den 
tid, der kommer.

Johan Christian Nord
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Tak

Rettelse: Teksten ”Idyl og raseri – en havehi-
storie” i sidste kirkeblad var skrevet af Anna 
H. Nord
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31.juli var der lejlighedsbyt på Kirkebakken. Jytte fangede billedet, da Karen Marie tilfældigt 
var forbi. Det er fra venstre Helga, Kristoffer og Margrethe Garne, Johan Christian Nord, Anna 
H. Nord og Karen Marie Ravn. Johan og Annas datter Karen Marie var ikke lige til stede.
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Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelse maj 2018

Fra venstre øverst: Marianne, Birthe, Anette, Mette. Fra venstre nederst: Arne, Jytte, Kristian.

Ny præst
Siden sidste kirkeblad har Johan Christian 
Nord opsagt sin stilling pr. 31. juli 2018. 
Bestyrelsen kom derfor rimelig hurtigt i ar-
bejdstøjet, men inden vi havde nået at ud-
forme stillingsannoncen helt til ende, havde 
vi fået 2 henvendelser, hvoraf den ene var 
fra Kristoffer Garne.  
En enig bestyrelse har derfor besluttet at 
pege på Kristoffer som vores nye præst, 
og den 12. august var det muligt for hele 
menigheden at høre Kristoffer Garne, da 
han denne dag forestod gudstjenesten. Ef-
terfølgende var der menighedsmøde, hvor 
medlemmerne traditionen tro kunne afgive 
deres stemme. Ud af 35 fremmødte stem-
meberettigede medlemmer stemte 33 ja. 
Tillykke til Kristoffer og vi glæder os til 
samarbejdet.
Den 2. september kl. 14 er der indsættelses-
gudstjeneste i Hørup kirke ved provst Poul 

Erik Knudsen med efterfølgende reception 
i salen.
Der skal lyde en stor tak til Karen Marie 
Ravn og Kurt V Andersen for at bistå os i 
Johan Christian Nords sygemeldingsperio-
de og ferie samt nu her efterfølgende indtil 
vor nye præst er på plads.

Manglende autorisation hos SKAT
Der er stadig medlemmer, som ikke har 
foretaget autorisation hos SKAT. Det kan 
dog sagtens nås endnu, men det skal venligst 
være foretaget inden udgangen af september 
måned 2018. Autorisationen betyder, at vi 
kan opkræve det korrekte bidrag ud fra den 
skattepligtige indkomst. Husk at alle over 
15 år skal foretage autorisationen. Har du 
brug for hjælp så kontakt forretningsfører 
Kirsten Christensen på tlf. 2228 8000
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Persondataforordningen

Som bekendt trådte den nye persondatafor-
ordning i kraft den 25. maj 2018. 
I den forbindelse har valgmenigheden udar-
bejdet en privatlivspolitik, som bruges til at 
oplyse vores medlemmer om, hvordan valg-
menigheden håndterer personoplysninger. 
Vores medlemmer opfordres til at læse 

privatlivspolitikken på vores hjemmeside 
www.kjellerupvalgmenighed.dk. 
Der kan du bl.a. læse, hvilke personoplys-
ninger vi har om vores medlemmer, hvor-
dan vi håndterer oplysningerne, og hvad 
dine rettigheder er i den forbindelse. 
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Indsættelsesgudstjeneste
Søndag den 2. september 2018 kl. 14.00
Efter indsættelsesgudstjenesten i Hørup 
kirke kl. 14 vil vi mødes i salen på Kirke-
bakken 13

Grundtvigs fødselsdag 
Lørdag den 8. september 2018 kl. 11.00
Gudstjeneste i Råsted Kirke v/sognepræst 
Rasmus Valentin Christensen og efterføl-
gende frokost på Skærum Mølle og foredrag 
ved lektor og forfatter Michael Böss med 
overskriften: "Ud af os selv - dannelse og fol-
keoplysning for en ny tid".

Pris kr. 180,00.
Tilmelding senest den 1. september til 
kontor@folkeuniversitetet.dk

Arrangementer

Løvfaldstur til Mariager den 16. septem-
ber 2018
Der er er ændret lidt i programmet ift sid-
ste kirkeblad
(NB. Der er gudstjeneste i Vinderslev kl.  
10.30)
Der er afgang i bus kl. 9.00 fra Kirkebakken 
13 ved Hørup kirke
Vi kører først til GASmuseet i Hobro, hvor 
vi vil høre om gassens udvikling som energi. 
Desuden er der en udstilling, der viser " Da 
farmor var ung"
Efter dette kører vi til restaurant Orkidee 
Dania, som ligger ud til Mariager fjord. 
Her spiser vi middagsmad: Svinekam stegt 
som vildt og citronfromage.
Kl. 12.30 skal vi til Mariager Klosterkirke 
og høre om den spændende kirkes historie 
i en times tid.
Herefter kører vi til Mariager Saltcenter, 
hvor vi kan få et indblik i saltets historie, se 
udstillingen og se, hvordan man syder salt.
Til sidst kører vi til Rosenhaven, hvor der 
er over 400 forskellige rosensorter. Her 
drikker vi vores eftermiddagskaffe, inden vi 
kører hjemad kl. ca. 16.00. Forventet hjem-
komst kl. 17.00.
Pris for turen incl. spisning og kaffe er 300 
kr. Drikkevarer betales separat.
Beløbet bedes betalt kontant i bussen. 
Sidste tilmelding er d. 7 september.
Alle er velkommen

Tilmelding til:
Arne Christensen, tlf. 21 74 55 17
Mail: abchumle@gmail.com
eller Jytte Jensen, tlf. 87 70 30 40
mobil 20 54 75 03.
Mail: hlolk@live.dk



7



8

Søndag den 30. september 2018 i Holstebro

kl. 10.30:  Gudstjeneste i valgmenighedskirken, v/ Margrethe Dahlerup Koch
kl. 12.00:  Velkomst og middag i Skolegade 32
kl. 13.15:  Foredrag v/ Peter Hedegaard: ”Mens tiderne skifter med tider. Erindrings-

glimt fra de sidste 50 år”
kl. 14.30:  Kaffe
kl. 15.15:  Fællessang – efterårshits. Musikledsagelse v/ Birthe og Wagner Gothelf.
kl. 16.15:  Farvel og tak.

Pris for deltagelse: kr. 200,00.
Tilmelding senest den 23. september til praest@kjvm.dk eller tlf. 86881110

EFTERÅRSMØDE MED DE MIDT- 
OG VESTJYSKE VALGMENIGHEDER
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Arkivfotos

- ved oprydning i arkivet har vi støvet et par billeder af, der skal frem i dette nummer

Årsmøde Vinderslev 1998

En ung Peter Kæstel Generalforsamling 1934

Et konfirmandhold under Kæstel

Radiotransmission fra Hørup
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VALGMENIGHEDENS ANSATTE 
OG BESTYRELSE
Kristoffer Garne, præst
Kirkebakken 13 ....................... 8688 1110
 praest@kjvm.dk

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

Siden sidst

Viede
Natalia Soroka og Carsten Grundahl 
Balle Nielsen, Silkeborg

Pia Dahl Horup og Henrik Michael 
Kjærgaard Riemenschneider, Vinderslev

Døde
Lars Westerberg, Skelhøje
Villy Bach Rasmussen, Kjellerup
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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)

2.9. 14. s.e. trin Hørup 14.00 (indsættelse 
  og reception)

16.9. 16. s.e.trin Vinderslev (obs ændret  
  siden sidste kirkeblad)

23.9. 17. s. e.trin Hørup (høstgudstjeneste) 

7.10. 19. s.e.trin Hørup

14.10. 20. s.e.trin Levring

28.10. 22. s.e.trin Hørup

4.11. Allehelgensdag Vinderslev

11.11. 24. s.e.trin Levring

18.11. 25. s.e.trin Vinderslev

2.12. 1. søndag i advent Levring

9.12. 2. søndag i advent Hørup

16.12. 3. søndag i advent Vinderslev

24.12. Juleaften Vinderslev 14.30 
  Hørup 17.00 

25. 12. 1. juledag Levring

31.12. Nytårsaftensdag Hørup 
   (gudstjeneste og efterfølgende 

sammenkomst i salen)
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk


