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NUMMER 1 

MARTS 

2019 

34. ÅRGANG 

 

 

Vintergæk er brudt af 

mulden, 

brudt af mulden, 

kækt erantis trodser 

kulden. 

Spurven solforrykt i 

sind 

tjipper i en nøgen lind. 

Solet smiler hus-

facader 

gennem lange, lyse 

gader. 

 

Johannes V. Jensen 1926 
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Præstens side 
Foråret er på vej 

I skrivende stund vrimler det med 

vintergækker og erantis her på Kir-

kebakken 13. Derfor har jeg sat et 

vers fra Johannes V. Jensens sang 

til det tidlige forår på forsiden af 

dette kirkeblad. Vores lille datter på 

snart to år forbløffes over synet 

hver dag, når hun kommer hjem, og 

vi voksne bliver mindet om ”den 

almægtig række af håndgribelige 

mirakler”, som foråret bringer. 

Man forstår godt, hvorfor påsken, 

hvor vi hører om sejren over dø-

den, finder sted i denne tid. I et an-

det af Johannes V. Jensens digte, 

med titlen ”Påskebadet”, bruger 

han det udtryk om foråret, at ”nu 

finder sted igen den ny besjæling af 

lyset og af kulden i formæling”. 

Den kommende tid 

Ja, der er meget at se frem til ved 

forårets komme. Her i valgmenig-

heden kan man udover de mange 

gudstjenester, der falder i påsken, se 

frem til bl.a. generalforsamling, 

bogreception, koncert, fortælleaf-

ten, befrielsesdag, løvspringstur og 

sommersang. Det kan du alt sam-

men læse mere om på de følgende 

sider. 

2019 er også året, hvor Kjellerup By 

kan fejre sit 150-års jubilæum. Den-

ne fejring vil valgmenigheden natur-

ligvis også bidrage til. I løbet af året 

vil der være flere arrangementer, 

men selve den store fejring falder i 

tiden mellem Kristi Himmelfart og 

Pinse. Vi har fået ansvaret for at 

indlede det hele med gudstjeneste i 

Hørup Kirke. Det bliver en festlig  

begivenhed med masser af musik, 

både godt og gammelt og spritnyt 

skrevet til lejligheden. 

Den forgangne tid 

Ved generalforsamlingen d. 13. 

marts skal jeg for første gang aflæg-

ge mundtlig beretning. Selvom jeg 

kun har været her godt et halv år til 

den tid, er der rigeligt at sige. Først 

og fremmest om alle de mange go-

de stunder, hvor vi har været sam-

men i og uden for kirken. Jeg glæ-

der mig til at lære jer alle bedre at 

kende og ser frem til et nyt og 

spændende år!     /Kristoffer Garne 
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Forny din autorisation 

Vær opmærksom på, at en del autorisationer udløber i år. Det er derfor 
vigtigt at få fornyet autorisationen på skat.dk, så vi fortsat kan opkræve 
det korrekte medlemsbidrag. Det er altid muligt at kontakte Kirsten 
(forretningsfører), hvis der er spørgsmål, eller brug for hjælp. 

Flyttet? 

Husk at melde adresseændring hvis du flytter. Skriv en mail til vores for-
retningsfører på: kirstenc@kikiaccount.dk med din nye adresse. 

I ville man 1977 pga. ”gode tider” rive huset på Kirkebakken 13 ned og opføre et nyt. 

Denne idé blev heldigvis droppet, og i år kan valgmenigheden og det gamle arrest- og 

tinghus fejre 100 år sammen, hvilket senere på året vil blive markeret. 

mailto:kirstenc@kikiaccount.dk
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Generalforsamling 

Der indkaldelses til generalforsamling i 

Kjellerup og Omegns Valgmenighed. 

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19.00 på Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup.  

 

Dagsorden efter vedtægterne: 

Valg af dirigent 

Bestyrelsens beretning 

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Fremlæggelse og godkendelse af budget 

Indkomne forslag 

Fastlæggelse af kontingent 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Præstens beretning 

Eventuelt 

På valg til bestyrelsen er: Marianne W. Kristensen, 

Mette M. Nielsen Birthe N. Jakobsen 

og suppleant: Lars Mølgaard 

 

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 

 

Valgmenigheden er som sædvanlig vært for traktementet denne aften.  

De ansatte vil til slut stå for lidt musikalsk underholdning. 

p.b.v. Anette Skorstengaard  
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Højskoletur 

De midt- og vestjyske Valgmenigheder inviterer til årets højskoletur, 
der finder sted på LISELUND Møde- og Kursussted v. Slagelse fra 
torsdag den 29. august til  søndag d. 1. september 2019.   

På programmet er foredrag med Shakespeare-oversætter Niels Brunse, 
billedhugger Laila Westergaard, forfatter Erik Lindsø, formand for høj-
skolesangbogsudvalget Jørgen Carlsen, lektor Jens Hestbech og forfat-
ter Jens Blendstrup. 

Derudover vil der være udflugt til Trelleborg, gudstjeneste, koncert og 
tid til godt samvær, god mad, gåture i den smukke park og fællessang. 

Liselund er et prægtigt sted, og vi håber, mange har lyst til at tage med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisen for at deltage er 3900 for dobbeltværelse og 4200 for enkeltvæ-
relse. Det er muligt at komme med fælles bus tur/retur. 

Fuldt program kan hentes på Kirkebakken 13 eller tilsendes ved hen-
vendelse til præsten, til hvem man også tilmelder sig senest. 1. juni. 

Vel mødt! 



6 

 

Arrangementer 

Generalforsamling 

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

til ordinær generalforsamling efter 

vedtægterne (se s. 4). 

___________________________ 

Koncert tors. d. 21. marts kl. 19.00  

Vinderslev Kirke og sognehus 

Organist Søren Bormann opfører 

med hjælp fra to sangerinder og en 

trio af strygere et udpluk af musik-

historiens betagende værker. Pro-

grammets gennemgående idé er 

flerstemmigheden. Man har bl.a. 

mulighed for at høre Johann Sebas-

tian Bachs violinkoncert for to vio-

liner, Antonio Vivaldis violinkon-

cert for to violiner i a-mol, værker 

om passions- og påsketiden, samt 

to uropførelser skrevet til dagen. 

Efter koncerten er der kaffe og fæl-

lessang i sognehuset ved kirken. 

___________________________ 

Familiekomsammen skærtorsdag 

Efter gudstjenesten skærtorsdag 

(18. april) er der frokost og sang i 

salen efterfulgt af kaffe for de store 

og påskebingo mm. for de små. 

Bogreception: Den kristne religion 

ons. d. 27. marts kl. 19.30 

(se nærmere på s. 9) 

___________________________ 

Mytologisk fortælleaften med fæl-

lesspisning,  ons. d. 1. maj kl. 18.00 

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. 

___________________________ 

Befrielsesdag, søn. d. 5. maj 

Efter en kort gudstjeneste i Hørup 

Kirke og kaffe i salen overfor vil vi 

synge fædrelands- og frihedssange, 

og Kristoffer Garne vil holde fore-

draget ”Offer 

og offervilje” 

med udgangs-

punkt i sit 

bidrag til bo-

gen For Fol-

kets Frihed. 

Martin A. 

Hansen og 

besættelsen. 
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Løvspringstur ons. d. 7. maj 

Bussen kører fra Kirkebakken kl. 

8.30 denne dag, hvor vi skal til 

Odense. På vejen gør vi holdt og 

får formiddagskaffe og synger et 

par sange. I Odense vil biskop Tine 

Lindhardt holde foredrag og vise os 

rundt i bispegården. Efter frokost 

på ”A Hereford Beefstouw” får vi 

rundvisning i domkirken, inden vi 

vender snuden hjemad. Vi får efter-

middagskaffe i løbet af hjemturen. 

Forventet hjemkomst kl. 18.00. 

Alle er velkomne. Pris: 300 kr. 

Tilmelding til præsten senest 1. maj 

___________________________ 

Sommersang d. 23. maj kl. 19.00 

Vi slutter sæsonen af med at byde 

sommeren velkommen med Søren 

Bormann ved tangenterne. 

___________________________ 

 

Ons. d. 12. juni: Sogneudflugt for 

Levring Sogn, arr. i samarbejde med 

valgmenigheden. Nærmere info føl-

ger senere. 

___________________________ 

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: 18.3., 29.4, 27.5 Nærmere 

info og bøger fås hos præsten. 

___________________________

___________________________ 

Særlige gudstjenester 

Til Mariæ Bebudelse søn. d. 7. april 

vil vi gøre lidt ekstra ud af musik-

ken og holde forårsfest i kirken. 

Langfredag vil gudstjenesten bestå 

af læsning af Markusevangeliets 

lidelseshistorie kædet sammen med 

musik og salmesang. 

Store bededag er der konfirmation, 

hvor alle er velkomne. 

Pinsedagene og fremefter er endnu 

ikke på plads. Det skyldes både 

planlægningen af byjubilæet, der 

afrundes denne dag, og forestående 

renovering af Vinderslev Kirke. 
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Om valgmenighedens musikere 

I det seneste Lokalbladet for Vin-

derslev og omegn var der en præ-

sentation af valgmenighedens musi-

kere, som vi her bringer en forkor-

tet udgave af til almen oplysning. 

Vi arbejder på at få en fane på 

hjemmesiden, hvor vi vil skrive lidt 

mere om musikken og lægge noget 

op engang imellem. Indtil da kan vi 

henvise til Søren Bormanns egen 

hjemmeside: organist-bormann.dk 

___________________________ 

Om sit arbejde som organist skriver 

Søren Bormann følgende: 

”En organists fornemste og derfor 

vigtigste opgave er at ledsage sal-

mesangen på så dygtig vis som 

muligt. I mit eget virke som orga-

nist prioriterer jeg salmespillet hø-

jest. Ordentligt salmespil gør det 

lettere for kirkegængerne at synge 

med, og en hørlig menighedssang 

er, efter min mening, afgørende 

for, om en gudstjeneste bliver vel-

lykket. Kunstspillet, de stykker, 

der anvendes som gudstjenestens 

rammer i præludiet og postludiet, 

anvendes til at slå tjenestens stem-

ning an. Blandt de mest velfunge-

rende af disse er de, der er baseret 

på salmerne fra salmebogen, gerne 

på velkendte melodier. Blandt de 

smukkeste af disse er satserne fra 

Johann Sebastian Bachs hånd. 

Dem gør jeg en dyd ud af at spille 

så ofte, som det er muligt.” 

For at understøtte og løfte menig-

hedens salmesang, ansatte valgme-

nigheden i maj måned 2018 Anne-

Martha Ravn fra Brabrand som 

kirkesanger. Hun studerer på kir-

kemusikskolen i Aarhus, men vi 

håber, vi får lov til at beholde 

hende også efter endt uddannelse. 

Anne-Martha spiller også klaver 

og kan dog af og til overtales til at 

spille til fællessang. 

Vi har dygtige musikere her, men 

musikken er alles, og fællessangen 

er det første og sidste, det vigtig-

ste, når valgmenigheden kommer 

sammen både i og uden for kir-

ken. For, som Grundtvig skriver 

et sted ” hver fugl må synge med 

sit næb, og livet, kan vi skønne, 

var uden sang kun slid og slæb!” 
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Studiekreds og formiddagskaffe 
Desværre så jeg mig nødsaget til at 

aflyse de tre gange formiddagskaffe, 

som var annonceret i sidste num-

mer af kirkebladet. Det viste sig at 

falde sammen med morgensang i 

Mosaikken, hvor mange gerne ville 

med. Jeg vil forsøge mig med noget 

lignende igen til næste vinter. Inden 

da vil jeg gerne invitere dem, der 

har tid og lyst, til en studiekreds, 

hvor vi synger en sang og snakker 

om min lille bog over en kop kaffe. 

Følgende dage kl. 10.00 til ca. 11: 

tors. d. 25. april; tors. d. 23. maj; 

tors. d. 20. juni. Til første gang læ-

ser vi forordet og de to første kapit-

ler. Man må gerne give besked, hvis 

man agter at være med. 

D. 31. jan. udkom min seneste bog. 
Den er et forsøg på at skrive en så 
kort og lettilgængelig bog om den 
kristne religion, som det var muligt. 

Bogen er skrevet ud fra et grundt-
vigsk synspunkt forstået på den må-
de, at jeg lægger vægt på det fælles, 
på fortællingerne og gudstjenester-
ne, og ikke så meget på, hvad man 
evt. kan tro og ikke tro på. Desuden 
bruger jeg Grundtvigs salmer som 
den eneste reference udover Biblen. 

Jeg håber, nogen kan have glæde af 
at læse bogen. Den er også skrevet 
til jer for at fortælle om mit grund-
syn på kristendommen. 

Bogen kan bestilles i boghandlerne, 
købes på nettet (eksistensen.dk) 
eller fås ved henvendelse til mig. 

Onsdag d. 27. marts kl. 19.30-21.00 
vil jeg fortælle lidt om bogen og 
byde på et glas vin på Kirkebakken 
13.  /Kristoffer Garne 

 

  

 

Den kristne religion: En vejviser 
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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 

Bisættelser 

Ruth Klostergaard Overgaard , Hørup 

Kirke 

Alice Irene Almind, Hørup Kirke 

Flemming Kierkegaard Larsen, 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 situati-

oner. 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 og andre skri-

verier op på hjemmesiden under fanen 

”Præsten”. Prædikener og salmenumre kan 

tilsendes ved forespørgsel derom.) 
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Søn. d. 3. marts Fastelavnssøndag Vinderslev 

Søn. d. 10. marts 1. søndag i fasten Hørup 

Søn. d. 17. marts 2. søndag i fasten Levring 

Søn. d. 7. april Mariæ Bebudelse Vinderslev 

Søn. d. 14. april Palmesøndag Hørup 

Tors. d. 18. april Skærtorsdag Levring 
Efterfølgende sammenkomst 

Fre. d. 19. april Langfredag Vinderslev 

Søn. d. 21. april Påskedag Levring  

Ons. d. 24. april Pensionistpåske (se avisen) Hørup  

Søn. d. 5. maj 2. søndag e. påske 

(befrielsesdag) 

Hørup 14.00  
Efterfølgende sammenkomst 

Søn. d. 12. maj 3. søndag efter påske Levring 

Fre. d. 17. maj Store Bededag Vinderslev 10.00 

Konfirmation 

Tors. d. 30. maj Kristi Himmelfart Hørup 10.00 

Festgudstjeneste 

GUDSTJENESTER 
 

Hvor intet andet anføres, 

er gudstjenesten 10.30 

 

Alle gudstjenester v. Kristoffer Garne 

Evt. ændringer annonceres i Kjellerup 

Tidende og på kjellerupvalgmenighed.dk 

Der er altid mulighed for at få en kop 

kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. 

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2) 
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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 

 
   

  Tryk: GD-GRUPPEN 


