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Hjerterne vakler, når 

højt de banke, 

drages til fuglenes 

spor, 

lyset dog sejrer, den 

mørke tanke 

flygtende synker i jord. 

Derfor bærer blus vi 

med glæde! 

 

N.F.S. Grundtvig 1847 
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Ny præst — nyt kirkeblad 
I skrivende stund har jeg været 

præst i Kjellerup og Omegns Valg-

menighed i godt og vel to måneder. 

Det har været en god begyndelse —

bl.a. med en festlig indsættelse og 

en hyggelig løvfaldstur. Det er en 

stor fornøjelse at være sammen 

med jer alle både i og uden for kir-

kerne og valgmenighedssalen. Min 

familie og jeg befinder os desuden 

godt her på egnen, hvor vi også har 

mine forældre tæt på i Gjern. 

Jeg takker for den tillid og imøde-

kommenhed, jeg er blevet mødt 

med alle vegne. Det har været en let  

og smertefri begyndelse, ikke 

mindst takket være et fortrinligt 

samarbejde med bestyrelsen og vo-

res dygtige organist, Søren Bor-

mann. Jeg ser frem til at lære jer alle 

bedre at kende og til at møde dem, 

jeg endnu ikke har truffet. 

Bestyrelsen har bl.a. overdraget mig 

ansvaret for at redigere kirkebladet. 

Jeg har forsøgt at lægge mig i for-

længelse af traditionen, men er åben 

for kritiske bemærkninger — både 

til kirkebladet og til mit arbejdet i 

det hele taget. Sig endelig frem! 

Samtaler og julebesøg 

Ved siden af det faste arbejde med 

gudstjenester, konfirmander, kirke-

blad, møder, administration osv., 

står jeg også til rådighed for samta-

ler i alle livets situationer. 

Her i det første lange stykke tid 

kender jeg jer ikke godt nok til at 

vide, hvem der har brug for en 

samtale eller måske blot synes, det 

kunne være hyggeligt at byde præs-

ten på en kop kaffe og snakke lidt. 

Ring derfor gerne og lav en aftale. 

Jeg hverken lytter til eller videre-

bringer sladder, men da jeg kun ved 

det, I fortæller mig, må I gerne sige 

til, hvis nogen kommer på hospita-

let eller på anden vis havner i en 

situation, hvor der måske kunne 

være brug for en præst. 

I løbet af november og december 

kommer jeg forbi de ældste af me-

nighedens medlemmer med en lille 

julehilsen. Ring gerne til mig, hvis I 

vil være sikre på at være hjemme (se 

også indbydelsen til formiddagskaf-

fe på Kirkebakken 13 på s. 9). 

  Kristoffer Garne 
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Billeder fra indsættelsen (2. sep.) 
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Nyt fra bestyrelsen 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 

i Kjellerup og Omegns Valgmenighed 

onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00 

i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13. 

Dagsorden efter vedtægterne. 

På bestyrelsens vegne 

Anette Skorstengaard 

_____________________________ 

I efterårsmånederne har der foregået forskellige ting: Vi startede med 

indsættelse af Kristoffer Garne, og dagen var en rigtig god og festlig dag. 

Ud over de almindelige ting, der foregår i valgmenigheden, som gudstje-

nester, foredragsaftner m.m., så var bestyrelsen og Kristoffer en søndag i 

oktober samlet til en arbejdsdag, hvor den stod på hovedrengøring, op-

rydning og flytten rundt, så vores sal, entre m.m. forhåbentlig bliver mere 

åben, imødekommende og overskuelig. Vi er ikke helt færdige endnu, 

men bliver det forhåbentlig i løbet af vinteren. 

 

 

 

 

Bestyrelsen vil hermed gerne ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et 

godt og lykkebringende nytår. Tusind tak for jeres opbakning i årets løb. 

Vi håber at se jer igen i det kommende år. 
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Højskoletur 

 Kære alle! 

 Denne hilsen fra Holstebro Valgmenighed for at fortælle, at vi har på-
taget os ansvaret for at arrangere næste års Højskoletur for de midt– og 
vestjyske valgmenigheder. 

Stedet bliver: LISELUND Møde- og Kursussted v. Slagelse. Højskole-
dagene vil finde sted i tiden torsdag den 29. aug. til 1. sept.2019.   

I slutningen af november vil vi fremsende et endeligt program med op-
lysning om pris, tilmelding, rejseforslag mv. 

 Bedste efterårshilsener fra os alle / Karen Bjerre Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det endelige program vil blive lagt på Valgmenighedens hjemmeside og trykt i næste 
nummer af kirkebladet. Hold i det hele taget øje med hjemmesiden, som vi vil forsø-
ge at opdatere løbende, ligesom vi sender nyhedsbreve ud på mail i ny og næ.  

  /Bestyrelse og præst 
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Arrangementer 

Adventskomsammen (9. dec.) 

Efter en kort gudstjeneste d. 9. dec. 

kl. 10.30 inviteres alle fra 0-99 år til 

hyggeligt familiesamvær med fro-

kost, æbleskiver, julepyntning, sang 

og fortælling i valgmenighedens sal. 

___________________________ 

Nytårskomsammen (31. dec.) 

Efter gudstjenesten d. 31. dec. mø-

des vi traditionen tro i salen for at 

ønske hinanden godt nytår over et 

lille glas og en håndfuld sange. 

___________________________ 

Menneskets odyssé — den na-

turvidenskabelige fortælling om 

menneskets oprindelse 

Foredrag v. forfatter og læge Peter K.A. 

Jensen, ons. d. 16. jan kl. 19.00 

”Hvor kommer vi fra? Hvordan er 

vi blevet til det, vi er? Og hvor er vi 

på vej hen? Det er et sådant stof, 

myterne er gjort af. Hver ny viden, 

som videnskaben frembringer, bi-

drager til at tilfredsstille længslen 

efter at kunne besvare disse spørgs-

mål. Det vil foredraget belyse.” 

___________________________ 

Westen-helten — en skarptsky-

dende, selvopofrende engel 

Foredrag v. musiker og foredragsholder 

C.S. Nielsen, tors. d. 14. feb. kl. 19.00 

”Gennem fortælling og filmklip 

beretter foredraget om Western-

heltens historiske og litterære rød-

der. Og vi ser, om vi i dag stadig 

kan skimte ham i silhuet, ridende 

mod solnedgangen.” 
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Generalforsamling 

Ons. d. 13. mar. kl. 19.00 indkaldes til 

ordinær generalforsamling efter vedtægterne 

___________________________ 

Fastetidskoncert tors. d. 21. mar. 

Nærmere oplysninger følger i næste kirke-

blad. Det bliver om aftnen kl. 19.00. 

___________________________ 

Påskekomsammen 

I forbindelse med påsken vil vi ger-

ne indbyde til hyggeligt familiesam-

vær. Det bliver måske skærtorsdag 

(18. april), men nærmere info følger i 

næste kirkeblad. 

___________________________ 

Mytologisk fortælleaften med 

fællesspisning (1. maj) 

Ved siden af sit virke som organist i 

valgmenigheden underviser Søren 

Bormann i oldtidskundskab i gym-

nasiet. Denne aften vil han fortælle 

os om den græske mytologi, og vi 

vil spise og synge sammen. 

Ons. d. 1. maj kl. 17.30 

___________________________ 

Befrielsesdag søn. d. 5. maj 

Nærmere oplysninger følger 

___________________________ 

Løvspringstur 7. maj 

Bussen kører tidligt denne dag, 

hvor vi skal til Odense og bl.a. se 

bispegården samt høre foredrag v. 

biskop Tine Lindhardt. Vi er hjem-

me sidst på eftermiddagen. 

Nærmere oplysninger følger. 

___________________________ 

Sommersang d. 23. maj kl. 19.00 

Vi slutter sæsonen af med at byde 

sommeren velkommen med Søren 

Bormann ved tangenterne. 

___________________________ 

Læsekreds 

Valgmenigheden har en læsekreds, 

der mødes ca. hver 5. uge og disku-

terer en bog over ost og rødvin. 

Kredsen mødes følgende mandage 

kl. 19.30: 7.1, 18.2, 18.3., 29.4, 27.5 

Nærmere info og bøger fås hos præsten 
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Advent og jul (uddrag af  ny bog) 

Ved siden af mit arbejde som valgmenig-

hedspræst skriver jeg en hel del. I løbet af 

mine første måneder har jeg haft held til at 

færdiggøre en ”lillebitte bog om den krist-

ne religion”, som udkommer på Forlaget 

Eksistensen i det nye år. Når jeg kender 

udgivelsesdatoen, inviterer jeg til foredrag 

og bogreception. Her bringes et lille uddrag  

fra bogen, der handler om adventstiden: 

___________________________ 

Kirkeåret begynder første søndag i 

advent. Advent betyder ankomst, 

og det er Jesu Kristi ankomst, der 

markeres. Hvornår kommer han? 

Ja, han kommer ridende ind på et 

æsel i den traditionelle læsning til 

første søndag i advent. Men han 

kommer også til jul, hvor han fødes 

i Betlehem, som lyset i mørket. Ad-

ventstiden er derfor tiden, hvor vi 

venter på Jesu ankomst. Kristen-

dommen er en tålmodig religion, 

den springer ikke lige ud i begiven-

hedernes gang, men nærmer sig 

dem afventende. 

Adventstiden er således tiden til at 

se frem og lære den afventede hold-

ning. Forventningens glæde er som 

bekendt den største. I Grundtvigs 

mest kendte adventssalme hilser vi 

det nye år velkommen og ser frem 

mod, hvad vi kan vente os i det 

kommende: 

”Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Julenat, da vor Herre blev fød, 
da tændte sig lyset i mørkets skød. 
!… Påskemorgen, da Herren op-
stod, da livstræet fæsted i graven 
rod… Pinsedag, da Guds Ånd kom 
herned, da nedsteg Guds kraft til 
vor skrøbelighed… Herrens år med 
vor Guds velbehag nu bringer os 
glæde hver Herrens dag. Velkom-
men, nytår, og velkommen her” 

Allerede her, idet vi hilser det nye år 

velkomment, antydes sammenhæn-

gen mellem årets gang og kirkeårets 

vigtigste begivenheder: Jesus fødes 

som lys i mørket, han opstår af gra-

ven, ligesom planterne spirer frem i 

foråret, og til pinse kommer Ånden 

og giver kraft og lys, ligesom solen 

skinner og skoven står i flor i som-

mertiden. Dette fremadskuende 

blik gør, at vi kan se det nye år, ja 

hver en dag, i møde med glæde i 

sindet. 
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Formiddagskaffe med fortælling 
For at have lejlighed til at lære jer bedre at kende og få en hyggelig snak, 

vil jeg gerne invitere til formiddagskaffe med sang og en kort fortælling 

ved pejsen i salen på Kirkebakken 13 følgende dage kl. 9.30 til ca. 11.00. 

Fre. d. 14. dec., fre. d. 25. jan. og fre. d. 22. feb. 

 /Kristoffer Garne 

Det kan dog være hårdt og derpri-

merende at vandre gennem den 

mørke vinter, selvom man har lyset 

at se frem til. Det tematiserer en 

anden af Grundtvigs salmer: 

”Vinteren kommer, og sneen falder, 

blomsterne visner i muld, 

isen optøs ej af gråd for Balder, 

tårerne stivner af kuld. 

Og dog bære blus vi med glæde!” 

Så koldt og mørkt kan det være, at 

tårerne fryser til is. Men vi bærer 

alligevel vores lille lys med glæde og 

går julen i møde. Denne indstilling 

gør en forskel: ”troende hjerter i 

vinterløbet føder den liflige vår”, 

hedder det senere. Det lille ”og 

dog” ændres til et ”derfor”: 

”Solhvervet kommer, og bladet 
vendes, 
dagene længes på ny, 
solskinnet vokser, og vintren endes, 

lærkerne synger i sky. 
Derfor bære blus vi med glæde!” 

Julen handler om det lille Jesusbarn, 

der bliver født i en stald. Om ordet, 

der blev kød og tog bolig iblandt 

os. Om lyset, der er kommet til ver-

den, og om Gud, der har besøgt 

vores jord. Men julens fortællinger 

er også et billede – og det bliver de 

ikke ringere af – på den sindets for-

vandling, der sker ved vintersol-

hverv, hvor dagene igen går mod 

lys: ”Julen er kommet med solhverv 

for hjerterne bange.” /Kr. Garne

 

Billedet med titlen ”Himlens morgenrøde” fundet i 

menighedens arkiv. Hænger nu på præstekontoret. 
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Siden sidst 
VALGMENIGHEDENS 

ANSATTE 

Kristoffer Garne, præst 

Kirkebakken 13 / 86 88 11 10 

praest@kjvm.dk, 

Søren Bormann, organist 

60 70 27 39 / Soeren@bormann.dk 

Anne-Martha Ravn, kirkesanger 

annemravn@gmail.com 

BESTYRELSE 

Alle 8620 Kjellerup 

Anette Skorstengaard, formand 

Illervej 16 / 21 41 76 66 

fam.skorstengaard@gmail.com 

Marianne W. Kristensen, næstfmd.. 

Engholmsvej 2 / 86 89 37 38 

mausing@it.dk 

Arne Christensen, kasserer 

Humlebøgen 13 / 21 74 55 17 

abchumle@gmail.com 

Jytte Haarup Jensen, sekretær 

Haugevej 20 / 87 70 30 40 

hlolk@live.dk 

Mette Møller Nielsen 

Mausingvej 20 / 86 88 67 89 

Birthe Jacobsen 

Pederstrupvej 36 / 86 88 83 55 

Kristian Høgedal 

Elsborgvej 80 (8840) / 41 98 20 27 

FORRETNINGSFØRER 

Kirsten Christensen 

N.P. Hansens Vej 9, 8840 Rødkærsbro 

22 28 88 00 / kirstenc@kikiaccount.dk 

Begravelser og bisættelser 

Kristian Hansen, Hørup Kirke 

Gerda Jensen, Vinderslev Kirke 

Barnedåb 

Valdemar Bagge Andersen, Hørup Kirke 

 

* 

Præsten meddeler 
Jeg holder som udgangspunkt fri man-

dag, men kan altid 

kontaktes. Tager jeg 

ikke telefonen, så 

læg en besked. 

Jeg står til rådighed 

på alle tidspunkter 

og i alle livets situationer. Ønsker du at 

få besøg eller at komme forbi kontoret 

på Kirkebakken 13 til en samtale, er 

det nemmest at ringe og lave en aftale 

— eller give besked på anden vis. 

Jeg har tavshedspligt. 

 

(Jeg lægger løbende div. artikler, prædikener og 

andre skriverier op på hjemmesiden) 
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2. december 1. søndag i advent Levring 

9. december 2. søndag i advent Hørup 

efterfølgende sammenkomst 

16. december 3. søndag i advent Vinderslev 

24. december Juleaften Vinderslev 14.30 

Hørup 17.00 

25. december 1. juledag Levring 

31. december Nytårsaftensdag Hørup 

efterfølgende sammenkomst 

6. januar Helligtrekonger Vinderslev 

20. januar 2. s. e. Helligtrekonger Levring 

27. januar 3. s. e. Helligtrekonger Hørup 

3. februar 4. s. e. Helligtrekonger Vindersev 

10. februar Sidste s. e. Helligtrekonger Hørup 

24. februar Seksagesima Hørup 

3. marts Fastelavnssøndag Vinderslev 

10. marts 1. s. i fasten Hørup 

17. marts 2. s. i fasten Levring 

GUDSTJENESTER 
 

Hvor intet andet anføres, 

er gudstjenesten 10.30 

 

Alle gudstjenester v. Kristoffer Garne  evt. ændringer annonceres i Kjellerup Tidende 

Der er altid mulighed for at få en kop 

kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. 

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2) 

www.kjellerupvalgmenighed.dk 
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________________________ 
Returneres ved adresseændring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KJELLERUP OG OMEGNS 

 VALGMENIGHED 

 Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup 

 Tlf. 86 88 11 10 

 www.kjellerupvalgmenighed.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiv fra Kirkebakken 13 

(Fotos: Marianne W. Kristensen) 

   

  Tryk: GD-GRUPPEN 


