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NUMMER 2 
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34. ÅRGANG 

 

 

Nu løses fugletunger 

af vinterdødens band, 

et solskinskor de sjunger 

i skovens frie land; — 

de kalder os, de stemmer, 

ud fra vort hverdagsbur, 

fjernt fra dets fangetrem-

mer 

at finde dig, natur! 

 

Johannes Jørgensen, 

1891 
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Præstens side 
Kjellerup 150 år 

I år kan Kjellerup by fejre sit 150 

års jubilæum. Det bliver fejret med 

en stor byfest i tiden fra Kristi 

Himmelfart til Pinse. Valgmenighe-

den skyder fejringen i gang med en 

festlig musikgudstjeneste i Hørup 

kirke d. 30. maj kl. 10.00. 

Men også i løbet af året bidrager 

valgmenigheden til festligholdelsen 

af dette år, både i form af vores al-

mindelige arrangementer og i form 

af særlige arrangementer planlagt til 

lejligheden, bl.a. to aftner om den 

lokale forfatter Albert Dam i no-

vember, som er arrangeret i samar-

bejde med biblioteket. 

En ny sæson 

Der er meget at glæde sig til i den 

kommende tid. Efter sommerferien 

begynder en ny sæson i Valgmenig-

heden med et alsidigt program, der 

bl.a. byder på foredrag, koncerter, 

fællessang og –spisning. Det kan du 

læse om på de følgende sider. Jeg 

vil ønske alle en god ferie, når tiden 

kommer, og glæder mig til en ny 

sæson i jeres gode selskab. 

Om besøg (fra generalforsamlingstale) 

Jeg er glad for at opleve, at både 

dem, der virkelig har brug for at tale 

med en præst, og dem, der mest 

synes, det er hyggeligt, kan finde ud 

af at invitere mig eller komme forbi 

kontoret. For den tid er forbi, hvor 

præsten vader hjemmevant ind og 

ud og hos folk. Så jeg vil stærkt op-

fordre til, at I selv siger til, når I vil 

snakke, i stedet for at jeg skal gå og 

gætte mig frem til, hvem jeg burde 

opsøge. Inviter mig nu endelig! Jeg 

har som oftest tiden til det og hol-

der meget af at komme på besøg og 

lære jer bedre at kende. 

Jeg opfatter det som en vigtig del af 

at mit arbejde at stå til rådighed for 

dem, der har det svært eller har 

brug for nogen at snakke med. Det 

er også noget, jeg aktivt arbejder 

med at dygtiggøre mig til. 

I øvrigt har jeg jo total tavsheds-

pligt, hvilket ikke er uvæsentligt, da 

det betyder, at intet emne er tabu-

belagt i samtaler med mig som 

præst og sjælesørger. 

  /Kristoffer Garne 
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Flyttet? 

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

Nyt fra bestyrelsen 
Den årlige generalforsamling i Kjel-

lerup og Omegns Valgmenighed 

løb af stablen den 9. marts med rig-

tig fin deltagelse. Formanden Anet-

te Skorstengaard fremlagde besty-

relsens beretning om bl.a. præste-

skiftet. Gudstjenesterne er blevet 

løftet ved det gode samarbejde mel-

lem kirkesanger Anne Martha Ravn, 

organist Søren Bormann og Kri-

stoffer Garne. Årets gang bød på et 

alsidigt program og god opbakning 

til både gudstjenesterne og arrange-

menterne.  

Kasserer Arne Christensen gen-

nemgik regnskabet, som på trods af 

bl.a. præsteskifte endte med et okay 

resultat. 

På generalforsamlingen blev der 

ikke valgt nye ind i bestyrelsen, men 

de nuværende blev genvalgt. Dog 

har vi en ny som 2. suppleant, nem-

lig Lena Mortensen. 

Kristoffer gav i sin beretning en 

status på sin tid som vores præst, 

nemlig at det går godt. 

Klaus Drivsholm klarede aftenen i 

flot stil som dirigent og som med-

lem (Klaus havde sørget for at have 

en hat med, så når han ville udtale 

sig som medlem, tog han hatten 

på). 

Som traditionen har været i mange 

år, så bestod kaffebordet af smørre-

brød og kage, og efterfølgende un-

derholdte Søren os med musik.  

Bestyrelse har efterfølgende konsti-

tueret sig på følgende måde: For-

mand Anette Skorstengaard, næst-

formand Marianne W Kristensen, 

kasserer Arne Christensen og som 

sekretær Jytte Hårup Jensen. De 

øvrige i bestyrelsen er Mette Møller 

Nielsen, Kristian Høgedal og Birthe 

Nørgaard Jakobsen. 

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske 

jer alle en rigtig god sommer 

Anette Skorstengaard 

mailto:kirstenc@kikiaccount.dk
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 Tur til Kongernes Jelling, 
Bindeballe Købmandsgård og Vejle 

  for alle med tilknytning til Levring sogn og valgmenigheden. 

Afgang fra Valgmenighedens Hus kl. 8.45. 

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.30. 

I år går turen til Jelling, hvor vi skal se og opleve Kongernes Jelling, 
som det tager sig ud i dag.  Efter middag på Jelling Kro kører vi til Bin-
deballe Købmandsgård fra 1897. Efter kaffen kører vi mod Vejle for at 
se Fjordenhus, som er Vejles nye ikoniske bygning, designet af den 
dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson. 

 

Pris pr. person: 350,- alt. inkl. 

Tilmelding senest den 4. juni til  

hlolk@live.dk eller 20547503 

Sogneudflugt d. 12. juni 
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Løvfaldstur 15. september 

Tur til Gammel Estrup Herregårdsmuseum 
og det Grønne museum 

Kl. 9.00: Morgensang og –kaffe på Kirkebakken 13 

Kl. 10.00: Afgang med bus 

Undervejs middag i ”Den gamle stald” 

Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00 

Gammel Estrup er Danmarks herregårdsmuseum. Museet har eksiste-
ret siden 1930 og beskæftiger sig med alle aspekter af herregårdsområ-
det herunder arkitektur og landskab, kultur og historie, landbrug og 
økonomi i både nationalt og internationalt perspektiv. Museet har en 
omfattende permanent udstilling, der viser livet blandt herskab og tje-
nestefolk gennem 400 år. Det grønne museum er et univers af spæn-
dende og sjove oplevelser for både børn og voksne, hvor man kan få 
indblik i og viden om jagt, skov, landbrug og mad gennem tiderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pris pr. person: 300,- for voksne / 150,- for børn 

Tilmelding senest den 8. september til  

Kristoffer Garne, 86881110 / praest@kjvm.dk 
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Arrangementer 

Studiekreds, tors. d. 20. juni 10.00  

Vi læser Kristoffer Garne: Den 

kristne religion: En vejviser 

___________________________ 

100 års-fejring, søn. d. 23. juni 

Efter en kort gudstjeneste kl. 14.00 

fejrer vi med sang og lidt vådt og 

tørt, at det er 100 år siden, valgme-

nigheden flyttede ind i det gamle 

ting- og arresthus på Kirkebakken. 

___________________________ 

Koncert med C.S. Nielsen, 

tors. d. 22. august kl. 19.00 

C.S. Nielsen spiller moderne coun-

try og skriver tekster med stor eksi-

stentiel tyngde. Denne aften vil han 

spille en intimkoncert og fortælle os 

om sin musik og sine tekster mel-

lem numrene. C.S. Nielsen har ud-

givet tre anmelderroste albums og 

har en baggrund som højskolelærer. 

___________________________ 

Høstgudstjeneste, søn d. 8 sep. 

Efter gudstjenesten denne dag er 

der frokost og fællessang i salen. 

___________________________ 

Løvfaldstur, søn. d. 15. sep. 

Tur til Gl. Estrup. Se mere s. 5. 

___________________________ 

Tors. d. 26. sep. kl. 19.00: 

Folk og kirke i Rusland før og nu 

Foredrag v. dr.theol. Christian 

Gottlieb om situationen i Rusland. 

___________________________ 

Ons. d. 9. oktober kl. 19.00: 

Tekst og tone I 

En aften med musik og fortælling v. 

Kr. Garne og Søren Bormann. 

___________________________ 

Ons. d. 23. okt. kl. 19.00: 

Udkantsdanmark i litteraturen 

Foredrag v. cand.mag. Helga Garne 

___________________________ 

Ons. d. 13. nov. kl. 19.00: En aften 

om Albert Dam på biblioteket 

Kr. Garne og Frederik Schøler læ-

ser op og fortæller. 
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___________________________ 

Tors. d. 21. nov. kl. 19.00: 

”Så kom det ny brødkorn” 

Foredrag om Kjellerupforfatteren 

Albert Dam v. lektor i litteraturvi-

denskab Lilian Munk Rösing. 

___________________________ 

Søn. d. 8. dec.: 

Adventshygge efter gudstjenesten 

___________________________ 

Ons. d. 11. dec. kl. 19.00: 

Julekoncert 

___________________________ 

2020: 

Tors. d. 16. jan. kl. 19.00: 

Tekst og tone II 

___________________________ 

Ons. d. 5. feb kl. 19.00: 

Foredrag om nordisk religion v. 

religionshistoriker Simon Nygaard 

___________________________ 

Tors. d. 19. marts kl. 19.00: 

Forårs– og fastetidskoncert 

___________________________ 

Tors. d. 2. april kl. 19.00: 

Foredrag om åndsfrihed 

v. akademileder Ingrid Ank 

___________________________ 

Søn d. 5. april: 

Påskehygge for alle aldre efter guds-

tjenesten palmesøndag 

___________________________ 

Ons. d. 22. april kl. 19.00:  

Foredrag om H.C. Ørsted 

v. gymnasielærer Ida Marie Matras 

___________________________ 

Søn. d. 3. maj kl. 14.00: 

Frihedsdag med gudstjeneste og 

foredrag i anledning af 75-året for 

Danmarks befrielse. 

___________________________ 

Ons. d. 10. juni kl. 19.00: 

Foredrag om synet på naturen v. 

videnskabshistoriker Aksel Haaning 

___________________________ 

Søn. d. 21. juni kl. 17.00: 

Sommersolhvervssøndag m. fri-

luftsgudstjeneste, aftensmad, bål og 

fællessang mm. 

___________________________ 

Hvor intet andet nævnes, foregår 

alle arrangementer i salen på Kirke-

bakken 13 over for Hørup Kirke. 

Læs mere om de enkelte arange-

menter i de kommende kirkeblade. 
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Om den græske mytologi 

Af Søren Bormann 

Den antikke græske mytologis 
evne til at fascinere skyldes flere 
ting. For det første bygger den på 
en kompleks og særdeles sam-
mensat slægt, en familiefortæl-
ling, hvor intriger, jalousi, uger-
ning og hævn lurer lige under 
overfladen og truer med at bryde 
frem, hvert øjeblik det skal være. 
For det andet er det netop i kraft 
af dette omfattende stamtræ, at 
mytologien fascinerer, for den er 
en nærmest uudtømmelig kilde til 
myter, som mennesker i antikken 
har fundet både sigende om 
grundlæggende kår i eksistensen 
og underholdende. 

Dyrkelsen af de græske guder og 
gudinder var først og fremmest 
en kultisk begivenhed; noget, 
man som borger i de græske by-
stater skulle deltage i for at opfyl-
de kravene til borgernes engage-
ment i de offentlige begivenhe-
der. Således bliver det en hand-
ling, man tager del i, mere end en 
tekst eller en skriftbunden dog-
matik, man tager stilling til.  

En sådan skriftløs frihed har gø-
det grobunden gunstigt for my-
ternes mangeartethed og deres 
fortællingsmæssige kvaliteter. 

Myternes rejse gennem folkesin-
det har givet dem forskellige 
handlingsbaner, særlige regionale 
variationer og detaljer, og tilsle-
bet deres mundtlige kvalitet, ind-
til de på et tidspunkt er blevet 
nedskrevet.  

Som i kristendommen, og vel 
også i mange andre religioner, 
byder antik mytologi på genken-
delige beretninger og tematikker: 
verdens skabelse, gudernes vrede 
og straf, menneskets tilblivelse og 
menneskets lidelse og død. 

Det fortælles, at da guderne hav-
de skab menneskene, begyndte 
guldalderen. I den forsynede jor-
den egenhændigt de få menne-
sker, der betrådte den. Det var 
ikke nødvendigt at så, pløje, fæl-
de træer eller på anden måde for-
gribe sig på naturens ressourcer.  

Titanen Prometheus var en lys be-
gavelse, og han kunne se potentia-
let i mennesket; de var skabt til 
mere, men var nødt til at blive 
hjulpet videre. Det, de manglede, 
var ilden. Selveste ilden, med hvil-
ken de kunne brænde ler, tilberede 
mad, smede metaller og varme sig. 
Den bedste ild var den, som kyklo-
perne anvendte i deres smedje, 
hvor de skabte Zeus’ tordenkiler. 
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En aften listede Prometheus sig hen 
til smedjen med en gren, han kunne 
flytte ilden ned til menneskene 
med. Han fik ilden med ned til 
menneskene, og de tog den til sig. 
Zeus opdagede det dog og straffede 
ham hårdt. Ifølge nogle sagn havde 
han to gange held til at give menne-
skene ildgaven, inden Zeus lænkede 
ham til en klippe, hvor en ørn, eller 
en grib, dagligt hakkede leveren ud 
af hans bug og spiste den, hvilket 
gentog sig næste dag, da de vold-
somme sår heledes i løbet af natten.  

Følger vi de sagn, der omtaler det 
dobbelte tyveri af ilden, er straffen 
for det andet tyveri møntet på men-
neskene og ikke længere på Prome-
theus. Hefaistos former en kvinde 
af ler, lig guderne i skønhed. Athe-
ne lærer hende at håndtere væven 
og skabe smukt håndarbejde. Af-
rodite gør hende ufattelig smuk, 
så smuk, at det næsten gør ondt. 
Fra Hermes lærer hun at stjæle og 
om manglen på loyalitet. 

Kvinden skulle gives til 
Epimetheus, Prome-theus’ bror. 
Han tog imod hende trods man-
ge advarsler, for han kunne slet 
ikke stå for synet af så prægtigt 
udseende en kvinde. Med sig bar 
hun en krukke, som Zeus hen-
kastet havde befalet hende aldrig 
at åbne. Kvinden tænkte ikke 
umiddelbart videre over det, men 
ville siden gøre det. 

Hendes navn var Pandora.  

Epimetheus og Pandora lever noget 
tid sammen som de lykkeligste i 
verden, men en aften, hvor hun har 
modtaget mere ros end sædvanligt, 
beslutter hun sig for at linde på lå-
get til krukken. Ud vælder sygdom, 
ulykker og plager, der hjemsøger 
mennesket om dagen og om natten. 
Alt det, der gør tilværelsen lidelses-
fuld og uforudsigelig, blev bragt til 
menneskenes verden fra denne 
krukke. Det eneste, der blev tilbage 
i krukken, som Pandora hurtigt fik 
lukket igen, var et væsen, der var alt 
det modsatte af de undslupne dår-
ligdomme. Det var håbet.  

Således sluttede guldalderen, og 
uforudsigelig smerte, pludselig død 
og jammer blev et vilkår for menne-
sket i al efterfølgende tid. 
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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 

Sine Betty Anine Vad , Hørup Kirke 

Konfirmerede i Vinderslev d. 17. maj 

Christian Jensen 

Lukas Wind Skorstengaard 

Frida Stenholt Sørensen,  

 

* 
Præsten meddeler 
Jeg holder ferie fra d. 3. til d. 28. juli. 

Henvendelser i den-

ne periode skal ske 

til Karen Marie Ravn 

på tlf. 21843656.  

Jeg står i øvrigt til 

rådighed på alle tids-

punkter og i alle livets situationer. Øn-

sker du at få besøg eller at komme for-

bi kontoret på Kirkebakken 13 til en 

samtale, er det nemmest at ringe og 

lave en aftale. Tager jeg ikke telefonen, 

så læg en besked. 

Jeg har tavshedspligt. 

 

(Se altid hjemmesiden for seneste nyt, artikler 

under fanen ”Præsten” mm.) 
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Man. d. 10. juni 2. pinsedag Hørup 

Søn. d. 23. juini 1. s. e. trinitatis 
Sankt Hans aftens dag 

Hørup 14.00 
Efterfølgende sammenkomst 

Søn d. 30. juni 2. s. e. trinitatis Vinderslev 

Ingen gudstjenester i juli —- —- 

Søn. d. 4. august 7. s. e. trinitatis Hørup 

Søn. d. 18. august 9. s. e. trinitatis Hørup 

Søn. d. 25. august 10. s. e. trinitatis Vinderslev 

Søn. d. 1. september 11. s. e. trinitatis Hørup 

Søn d. 8. september 12. s. e. trinitatis 
Høstgudstjeneste 

Levring 
Efterfølgende sammenkomst 

Søn. d. 15. september Morgensang og -kaffe 
efterfølgende Løvfaldstur  

Kirkebakken 13 

9.00  

Søn. d. 22. september 14. s. e. trinitatis 
Efterårsmøde for midt- og vestjyske 

valgmenigheder 

Herning 

Valgmenighedskirke 

10.30 

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: Johansen grafisk 


