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Når aftensolen på sin 

flugt 

bag sorte grene svinder, 

om årets sidste røde frugt 

den tungt og mildt os 

minder . 

 

— Alex Garff, 1949 
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Præstens side 
En ny sæson 

Der er meget at glæde sig til i den 

kommende tid. Det er altid dejligt 

at holde ferie, men det er også 

skønt at komme i gang igen. Og 

ikke mindst, fordi man så får set 

alle de mennesker, man har gået og 

savnet i ferien — og mødt nye. I 

efteråret byder valgmenigheden på 

et alsidigt program, der bl.a. tæller 

udflugt, efterårsmøde, foredrag, 

koncerter, fællessang og –spisning 

Ny bog 

Jeg har brugt de første stille uger 

efter ferien på at færdiggøre en bog 

med foredrag og artikler. Bogen 

hedder Natur og religion i det indre 

og ydre og handler bl.a. om 

Grundtvig, naturdigtning og psyko-

logi. Jeg holder som udgangspunkt 

ikke noget udgivelsesarrangement 

denne gang, men vil fortælle lidt om 

bogen til årsmødet d. 22.9 — og til 

en række foredrag ude i landet i lø-

bet af året (spørg, hvis det har inte-

resse). Bogen udkommer d. 12.9 — 

til den tid kan man læse mere på 

www.foenix1976.dk. 

Barsel og besøg 

Hvis alt går, som vi håber, venter vi 

barn på Kirkebakken 13 omkring d. 

1. december. For at få tingene til at 

passe har jeg besluttet, at jeg derfor 

ikke kommer rundt til alle med en 

julehilsen og evt. et lille besøg, lige-

som jeg gjorde sidste år. 

Derfor vil jeg gerne bede alle dem, 

der måtte have lyst til en snak, om 

at kontakte mig og lave en aftale 

om besøg eller samtale i løbet af 

efterårsmånederne. 

Jeg har (også resten af året) som 

regel en lille håndfuld huller i min 

kalender hver uge, så jeg har tid til 

at komme forbi eller modtage be-

søg i præsteværelset, når det skal 

være. Det holder jeg meget af. 

Det er i øvrigt min erfaring, at plan-

lagte besøg er langt bedre end uan-

meldte. Så har man haft tid til at 

tænke over, hvad der er vigtigt at få 

snakket om, og ingen kommer ube-

lejligt. Man er altid velkommen til at 

ringe. Tager jeg ikke telefonen, så 

læg en besked.          

          /Kristoffer Garne 



3 

 

Nyt fra bestyrelsen 
Forny din autorisation  

Autorisation gælder kun 5 år. For 
mange er det derfor nu tid til at for-
ny datoen i skattemappen.  

Det er vigtigt, at fornyelsen foreta-
ges — ellers kan valgmenigheden 
ikke længere få oplysninger til be-
regning af medlemsbidraget. Auto-
risation letter forretningsførerens 
arbejde. 

Hvordan gør du? 

— Log på Skat.dk 
— Tryk ’Profil’ 
— Tryk ’Giv adgang til rådgivere 
eller andre’ 
— Marker ’Kjellerup Valgme-
nighed’ 

— Tryk ’vis/rediger’ 
— Nederst på siden: Fjern fluebe-
net og sæt det igen, så dato ændres. 
— Tryk ’Godkend’ 

Udførlig vejledning 

En vejledning med billeder og nær-
mere instruktioner kan også hentes 
på valgmenighedens hjemmeside: 

www.kjellerupvalgmenighed.dk/
kontingent-og-autorisation/  

Flyttet? 

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

Billede af 

konfirmander 

fra forårets 

konfirmation 

i Vinderslev 

Kirke, som 

ikke var klart 

til sidste 

nummer: 

 

Frida, 

Christian, 

Lukas 

- og præsten 

____________________________________________________________________ 
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 Valgmenigheden har en læsekreds, som ca. hver femte mandag mødes 
et par timer og diskuterer en bog over ost og rødvin. Læsekredsens 

medlemmer bestemmer selv, hvilke bøger der bliver læst. 

Bøgerne lånes i sæt gennem biblioteket. 
Bøgerne administreres af Lina Fleng: henbe@mail.dk / 86 88 13 62  

Nye læsere er meget velkomne.  

I den kommende sæson læses følgende bøger på følgende mandage. 
Alle gange mødes vi kl. 19.00: 

 

9. sep.: I dine øjne  af Malene Ravn 

21. okt.: Nattergalen af Kristin Hannah 

25. nov. Kongens Fald  af Johannes V. Jensen 

13. jan.: Folkets skønhed  af Merete Pryds Helle 

17. feb.: Den, der lever stille af Leonora Christina Skov 

23. marts: Kodenavn Alice af Kate Quinn 

27. april: Bjørnen af Katrine Marie Guldager 

Evt. en bog i maj 

 

 

Læseklub 
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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 

Høstgudstjeneste, søn. d. 8 sep. 

Til gudstjenesten medvirker sopran 

Charlotte Duholm. Efter gudstjene-

sten er der frokost for alle på Kir-

kebakken 13. 

___________________________ 

Løvfaldstur, søn. d. 15. sep. 

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

___________________________ 

Søn d. 22. sep. Efterårsmøde for 

midt- og vestjyske valgmenigheder 

Gudstjeneste v. Morten Kvist. 

Foredrag v. Kristoffer Garne: 

”Kristendom og religion”. 

Middag, kaffe og sang. Pris: 200,- 

Tilmelding til præsten senest 11.9. 

___________________________ 

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

Folk og kirke i Rusland før og nu 

Foredrag v. Christian Gottlieb, 

dr.theol., professor og præst. 

”Hvad sker der med forholdet mel-

lem kirke og samfund i nutidens 

Rusland? Er kirken opstanden efter 

Murens fald?. Foredraget vil forsø-

ge give et svar på disse spørgsmål 

og sætte dem i et historisk lys.” 

___________________________ 

Ons. d. 9. oktober kl. 19.00: 

”Forklarings”-gudstjeneste 

i Hørup Kirke 

”Hvad sker der i gudstjenesten, og 

hvad betyder det? Hvilken rolle 

spiller musikken?” Præst og orga-

nist gennemgår gudstjenesten led 

for led. Efterfølgende snak, sang og 

kaffe i Salen over for kirken. 

___________________________ 

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

Udkantsdanmark i litteraturen 

Foredrag v. Helga Garne, 

cand.mag. og HF-lærer 

”Hvornår begyndte vi at snakke om 

’Udkantsdanmark’, og hvad betyder 

ordet? Hvilke billeder af denne så-

kaldte udkant findes der i værker af 

nutidens danske forfattere?” 

___________________________ 

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

om Albert Dam på biblioteket 

Kristoffer Garne og bibliotekar 

Frederik Schøler læser op og fortæl-

ler om forfatteren Albert Dam, som 

var konditor i Kjellerup 1914-1937. 
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Tors. d. 21. nov. kl. 19.00 på biblio-

teket: ”Så’ kom det ny brødkorn” 

Foredrag v. Lilian Munk Rösing, 

lektor i litteraturvidenskab  KU. 

”Albert Dams hovedværk Så’ kom 

det ny brødkorn er for nyligt blevet 

genudgivet og fremhævet som et 

overset mesterværk. Lilian Munk 

Rösing har skrevet forordet og vil 

denne aften fortælle om romanen.” 

___________________________ 

Søn. d. 8. dec.: 

Adventshygge efter gudstjenesten. 

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

Julekoncert. Info følger. 

Tirs. d. 31. dec.: 

Nytårskur efter gudstjenesten 10.30 

___________________________ 

2020: 

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

Tekst og tone v. Garne/Bormann 

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 

arrangementer i salen på Kirkebak-

ken 13 . Læs mere i de kommende 

kirkeblade. Der er altid fri entré, 

men der opkræves 50,- for kaffe/

kage el. mad (gratis for børn). 



8 

 

Levende toner og drømme 

Af Kristoffer Garne 

Den norske digter Bjørnstjerne 
Bjørnson (1832-1910) skrev som 
ung et dybsindigt lille digt med 
titlen ”Tonen” (HS nr. 158). Her 
møder vi en ”smågut”, der render 
rundt i skoven dagen lang, fordi 
han har hørt en underlig sang. Han 
skærer sig så en fløjte af piletræ for 
at prøve, om tonen findes i den. 
Og det gjorde den såmænd, men 
så snart den var kommet frem, løb 
den sin vej. Når han sover, kom-
mer den til ham, men når han våg-
ner og vil fange den, hænger den 
fast i natten. Så beder han til sin 
Gud: ”Herre min Gud, tag mig 
derind, thi tonen har fået hele mit 
sind”. Og Gud svarer ham så på 
dybsindig vis: ”Den er din ven, 
skønt aldrig du ejer den”.  

Hvor kommer sangene fra? Hvis 
der ikke er tale om gamle folkevi-
semelodier og lignende, ved vi jo 
som regel, hvem der har kompo-
neret et givent stykke musik. Men 
så snart det er ude i æteren, er det 
fælles eje. Sangen sætter sig fast i 
ørerne og i sindet – og på hjernen. 

At sangene bliver fælles eje, kunne 
tyde på, at de ikke var den enkeltes 
eget værk. Kunstnerne taler jo og-
så om inspiration. Ordet kommer 

af latin og betyder slet og ret ind-
blæsning. Den tone, som smågut-
ten leder efter, bliver blæst ham 
ind i øret af det fænomen, vi kal-
der ånd. Det græske ord for ånd 
betyder også vind.  Ånd er som 
vind altså ikke noget, vi kan styre. 

Bjørnstjerne Bjørnson taler dog 
ikke om ånd i sit digt om tonen. 
Gud Herren optræder i digtet, og 
han svarer også smågutten, men 
hans svar er ikke, at tonen kom-
mer fra ånden. Nej, han siger, at 
tonen er din, men du ejer den ikke. 
Hvor kommer den så fra? Det 
nærliggende psykologiske svar ville 
være: Fra det ubevidste. 

Der findes noget forenklet sagt to 
konkurrerende teorier om den 
ubevidste del af menneskets sjæl. 
Den første siger kort sagt, at alt 
det, der findes her, er noget, der er 
kommet ind gennem sanserne, 
men er blevet fortrængt. Den an-
den teori siger kort sagt, at menne-
sket altid lever i et hus, hvor kæl-
deren allerede er fyldt med ting. 
Uanset teorierne sker der dog det, 
at noget gør, at disse ting kommer 
op til overfladen. Der er noget, der 
vil have, at det bliver taget op fra 
kælderen og kommer frem i lyset. 
Hvorfor det sker, ved vi ikke. 
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Som regel ignorerer eller overser vi 
disse meddelelser fra det ubevidste. 
Men om natten har vi paraderne 
nede. Og så kommer tingene til os i 
drømme. Ofte i sære og mærkelige 
former og med vilde væsner og si-
tuationer. Sådan arbejder det ube-
vidste åbenbart. Man kan så sige, at 
det er en helt naturlig proces, hvor 
sindet sorterer og bearbejder ind-
tryk af sig selv, for at vi kan kon-
centrere os om det, vi skal, når vi er 
vågne igen. Men man kunne jo også 
sige, at drømmene vil noget med 
os. Man kan i hvert fald lære at lytte 
til dem, og så vil man bedre kunne 
huske dem. 

I tidligere tider og primitive sam-
fund havde man drømmetydere. Nu 
er det mest særlige grene af psyko-
logien, der interesserer sig for 
drømme. Men de får, uanset hvilket 
synspunkt de har på dem, til gen-
gæld en hel del ud af dem. 

Uanset hvilken af de to 
ovennævnte teorier, man 
abonnerer på, så prøver 
drømmene i begge tilfælde 
at sige noget til dig. Drøm-
mene er ikke kun fortids-
levn, de er også billeder på 
fremtiden. Vi siger jo også, 
at vi drømmer om noget 
eller har en drøm om, at 
noget sker. Sådan er det 
også med faktiske drøm-
me. De henvender sig til 

os for at sige noget om fremtiden. 
De prøver at skabe kontakt mellem 
vores bevidsthed og det ubevidste. 
De prøver at sige noget om, hvad vi 
kan blive til. 

Denne tanke kommer smukt til ud-
tryk i et af Ludvig Holsteins digte 
(HS nr. 365), der slutter sådan her: 

Vi sletternes sønner har drømme i 
sind / og véd ikke selv, når de bri-
ster. / De ligger og venter forløs-
ningens stund/  og længes at blive 
til sange, / som lærker i kløver-
marktuernes bund, / før dagningen 
lyser i vange.” 

Drømmene har en længsel efter at 
blive til sange. De vil leves ud i livet 
og blive til virkelighed. De er som 
små blomster, der pludselig en dag 
kan briste og folde sig ud. De vil 
flyve op fra det ubevidste, som lær-
kerne letter ved morgengryet. 
Drømmene vil os noget. Vi må lære 
at lytte til dem. 
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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 

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 

Marie Abildskov, Hørup 

Lissy Hansen, Hørup 

 

* 
 

Præsten meddeler 

Jeg holder efter planen en kort barsel 

omkring 1. dec. Afløser findes efter 

behov. 

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 Kir-

kebakken 13 til en 

samtale, er det nem-

mest 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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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. Præst: Morten Kvist 

Herning 

Valgmenighedskirke  

Søn. d. 6. oktkober 16. s. e. trinitatis Levring 

Ons. d. 9. oktober ”Forklaringsgudstjeneste” Hørup 19.00 

Søn. d. 27. oktober 19. s. e. trinitatis Levring 

Søn. d. 3. november Allehelgenssøndag Hørup 

Søn. d. 10. november 21. s. e. trinitatis Levring 

Søn d. 24. november Sidste søn. i kirkeåret Hørup 19.00 

Søn d. 1. december 1. s. i advent Levring 

Søn. d. 8. december Familiegudstjeneste 
efterfølgende samvær 

Hørup 

GUDSTJENESTER 
 

Hvor intet andet anføres, 

er gudstjenesten 10.30 

Ingen gudstjenester i Vinderslev Kirke i 

efteråret pga. renovering. 

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 


