KIRKEBLAD
KJELLERUP & OMEGNS
VALGMENIGHED
NUMMER 4
DECEMBER
2019
34. ÅRGANG

Det grønne, skønne træ
forjætter sommerlæ
og søde skove.
I julelysets skær
som stjerners hær,
ja, stjerners hær,
er solens under nær

og alle gule blomstersole
små, som sove.

— Johs. V. Jensen, 1917
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Præstens side
Juletiden
Vores organist Søren Bormann har
fået bevilliget orlov i julen i år. For
at få det til at hænge sammen, vil
der derfor kun være én gudstjeneste
d. 24. i år: i Vinderslev Kirke kl.
13.00 (man er dog også velkommen
på Friplejehjemmet 10.30, hvor jeg
prædiker). Valgmenighedens fhv.
organist Lene Henriksen vil sidde
ved orglet til og med nytår.

Besøg
Jeg vil gerne — for sidste gang på
skrift her i kirkebladet —
understrege, at jeg meget gerne
kommer forbi eller modtager besøg
her på Kirkebakken 13 til en samtale — uanset, om der er noget, der
trænger sig på eller ej. Det er en del
af min stilling, og jeg har både tid
og lyst til det, så jeg håber meget, I
ikke vil tøve med at ringe eller give
besked på anden vis, hvis I ønsker
”Julehilsen”
Hvis alt går, som vi håber, venter vi en samtale eller blot en snak over
barn på Kirkebakken 13 omkring d. en kop kaffe. Jeg minder også om,
at jeg har tavshedspligt, hvorfor alle
1. december. Som skrevet i sidste
emner, både store og små, kan
blad betyder det, at jeg ikke kommer rundt med julehilsen til menig- komme på tale.
hedens ældste i år. Vi har desuden i Rampe til salen
bestyrelsen besluttet ikke længere at Vi har investeret i en rampe, så dårkøbe og uddele ”Glædelig Jul”ligt gående eller folk i kørestol lettehæftet — i stedet vil decembernum- re kan komme ned i salen til vores
meret af kirkebladet fremover inde- arrangementer. Så ingen skal holde
holde to opslag med ”juleklip” og sig tilbage fra at komme pga. ganglæsestof — vi begynder i år med
besvær! Man kan desuden ringe til
lidt forskelligt, som jeg har skrevet. præsten eller bestille kirkebil, hvis
Savner man ”Glædelig-jul”-hæftet man har brug for et lift.
meget, så ring eller skriv, så skaffer
vi det hjem.

/Kristoffer Garne
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Nyt fra bestyrelsen
Hjælp til autorisation

mer = 27544819

Vi holder igen en aften, hvor man
kan få hjælp til autorisation.

Bekræfter adgang. Skriv cvrnummer.

Det er den 27. November kl. 18.30 Sæt flueben ved skatteattest med
til 19.00 i salen.
indkomstoplysninger.
Husk NEM-id eller ”tast selv”kode.

Godkend.

Udførlig vejledning til autorisation
Husk autorisation!
En vejledning med billeder og nærAutorisation gælder kun 5 år. For
mere instruktioner kan også hentes
mange er det derfor nu tid til at for- på valgmenighedens hjemmeside:
ny datoen i skattemappen.
www.kjellerupvalgmenighed.dk/
Hvis du ikke allerede har foretaget kontingent-og-autorisation/
autorisation og derfor blot skal forny, skal du gøre sådan her:
Flyttet?
Log på skat.dk
Husk at melde adresseændring, hvis
du flytter. Skriv en mail med din
Giv adgang til rådgivere eller andre nye adresse til vores forretningsføOpret ny.
rer på:
Jeg giver adgang til: Skriv-cvr num- kirstenc@kikiaccount.dk
Profil

__________________________

”Rødt titter frem”
— modne rønnebær
i sensommeren
på Kirkebakken 13 .
Modsat side:
Hvide bær sammesteds.

Foto: Marianne W. Kristensen
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Arrangementer
Søn. d. 8. dec. 10.30-14.00:
Adventssammenkomst for alle
Efter en kort familievenlig gudstjeneste inviteres alle fra 0-100 år til let
frokost og adventshygge med æbleskiver, sang, fortælling m.m. i salen.

Søn. d. 2. feb. kl. 17.00:
Kyndelmisse-vesper i Hørup kirke
Da kyndelmisse i 2020 falder på en
søndag, markerer vi vinterens
”knudepunkt” med en ”vesper”,
dvs. en aften-musikgudstjeneste.

Ons. d. 11. dec. kl. 19.00:
Julekoncert i Hørup Kirke
Kom og hør engelske carols, der
igennem ord og tone beretter om
julens glædelige budskab. I programmet er der også indlagt fællessange, så alle kan være med til at
synge julen ind.

Ons. d. 5. feb kl. 19.00:
Hvad ved vi om den gamle nordiTirs. d. 31. dec.: Nytårskur
Traditionen tro mødes vi nytårsaf- ske religion?
tensdag til en kort gudstjeneste og Foredrag ved Simon Nygaard, ph.d.
efterfølgende nytårskur i salen med i religionsvidenskab, Aarhus Uni.
kaffe, kage, bobler og sang.
Tors. d. 20. feb. kl. 14.30-16.00:
”Kirkelig kaffe”
2020:
Over en kop kaffe fortæller KristofTors. d. 16. jan. kl. 19.00:
fer Garne om ”det grundtvigske syn
Foredrag: Fænomenet fællessang
på kristendommen”, og der er muv. organist Søren Bormann
lighed for få en snak om alt mellem
”Hvad har fællessangen udviklet sig himmel og jord.
fra og til, og hvad er det, der sker,
Ons d. 11. marts kl. 19.00:
når flere folk synger den samme
Generalforsamling
tekst på den samme melodi?”

Indkaldelse følger.
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Tors. d. 26. marts kl. 14.30-16.00:
”Kirkelig kaffe” (om påsken)

Tors. d. 28. maj . kl. 14.30-16.00
”Kirkelig kaffe” (om pinsen)

Søn. d. 29. marts kl. 14.00:
Musikgudstjeneste i Vinderslev
Vi byder foråret velkommen i
anledning af Mariæ bebudelse.

Ons. d. 10. juni kl. 19.00:
Foredrag: natursyn (Aksel Haaning)
Søn. d. 21. juni kl. 17.00:
Sommersolhvervssøndag m. friluftsgudstjeneste, aftensmad og bål.

Tors. d. 2. april kl. 19.00:
Foredrag: åndsfrihed (Ingrid Ank)

___________________________

Søn d. 5. april: Påskehygge

Hvor intet andet nævnes, foregår
Ons. d. 22. april kl. 19.00:
Foredrag: H.C. Ørsted (Ida Matras) arrangementer i salen på Kirkebakken 13 . Læs mere i de kommende
Søn. d. 3. maj kl. 14.00:
kirkeblade. Der er altid fri entré,
Musikgudstjeneste og foredrag i
men der opkræves 50,- for kaffe/
anledning af 75-året for befrielsen. kage el. mad (gratis for børn).
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Juleklip — læsestof til adventstiden
Om Grundtvigs advents-helt

Søhelten Peter Willemoes.

”Pinsedag, da Guds ånd kom
herned, da nedsteg Guds kraft til
vor skrøbelighed”, synger vi i
tredje vers af ”Vær velkommen
Herrens år”. Denne formulering
kan siges at være kristendom i
kortform. Vi går det nye kirkeår i
møde 1. søndag i advent i forventningen om lysets og Åndens
komme.

Grundtvig var uhyre bevidst om
sine valg af versemål, og sammenhængen mellem de to sange
med sammenfaldende versemål
er da også indlysende.
”Kommer hid, I piger små” findes i to udgaver: én til Willemoes’ pris og én til hans minde. De
to sange er blevet sammenkædet
til én sang i Højskolesangbogen.
”Strengen røres” i sangen til en
fortælling om den ”bolde ungersvend”, som voksede op og blev
en mand og en stor krigshelt, der
øvede ”manddomsværk”. Men
midtvejs skifter sangen brat
stemning, så der ikke synges
”gladeligt”, men ”sørgeligt”.

Forventningen om Åndens komme til pinse findes også i en anden af vores mest kendte og elskede adventssalmer: ”Blomstre
som en Rosengård. Vi kender
den alle som en uadskillelig del af
adventstiden, men i virkeligheden
kunne den lige så vel synges til
pinse.

Willemoes døde som en ung
mand, kun et kvart århundrede
gammel. Han døde på den værdigste og mandigste måde, en
krigshelt kan tænke sig: I stavnen
af skibet stod han under Slaget
ved Sjællands Odde i 1808 og
forsvarede danskerne mod Lord
Nelsons flåde, men han faldt
brat, da han blev ramt af en kanonkugle i hovedet.

Jeg ved ikke, hvornår Grundtvigs
prægtige salme for første gang
blev sunget, men da har det næppe været på Hartmanns smukke
melodi, der først blev komponeret i 1861. Man har sagt, at den
første gang blev sunget på ”I en
kælder sort som kul”, men det
kan ikke være rigtigt. Enhver af
Grundtvigs tilhængere kendte
nemlig en langt bedre melodi:
Weyse melodi til højskolesangen
”Kommer hid, I piger små” om
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Soldaten Peter Willemoes (17831808) var ven med digteren
Grundtvig, indtil han omkom som
søhelt ved Slaget ved Sjællands
Odde. Grundtvig skrev flere mindedigte om sin ven, bl.a. højskolesangem ”Kommer hid, I piger
små”, som Grundtvig muligvis har
haft i tankerne, da han skrev adventssalmen ”Blomstre som en
Rosengård”.
____________________

faldne søhelt, Willemoes. Så kan
man måske høre, at Jesus også
var en helt, der faldt i kamp.

Hvad skete der med den helt, Jesus Kristus, som ”Blomstre som
en Rosengård” handler om?

Til forskel fra Willemoes klarede
vores helt ærterne; han opstod
påskemorgen, og derfor synger vi
også, 1. s. i advent, at
”påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod”.

Han døde på den mest uværdige
måde, en tømrersøn kan dø på:
Han fik naglet søm gennem hænderne og blev hængt på et makværk af en trækonstruktion: et romersk kors. Men kun sådan kunne
han overvinde de mørkets kræfter,
der gør os ”døve, blinde og halte”.
”Alt betales på et bræt” – nemlig
kors-brættet. Jesus gik også som
en helt i døden for at få bugt med
fjenden.

Hvis ikke manden Jesus var opstået fra graven, så var der ingen
grund til at fejre barnet Jesus’ fødsel og se frem mod dens fejring år
efter år.
Indtil han en dag kommer igen og
forvandler vores ørken til et paradis, som vi synger om, lever vi i en
evig adventstid – også midt i julens lyksaligheder.

At døden var betingelsen for frelsen, det hører man måske ikke,
når man synger ”Blomstre som en
rosengård” på Hartmanns ufatteligt smukke melodi, men det gør
man, hvis man for sjovs skyld synger den på Weyses toner og således lader tankerne henlede til den

Men så er det godt, at vi har haft
en digter som Grundtvig, der med
sin magiske pen har kunnet male
himlen blå og give julen englelyd,
så vi hvert år fortrylles til jul.
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Juleklip — lidt til juletiden
En ny, gammel julesalme

7. Engle små, som på Guds bud
synge julen ind og ud,
synger sødt, hvad vi kun stamme,
dem til fryd, som os annamme
i vor Herres Jesu navn.

Mel: Dejlig er den himmel blå
1. Juleaften, du er skøn,
du kom til os med Guds søn.
For Guds stol hans engle kvæde
sødt om al den fryd og glæde,
du har bragt til jorderig.

Salmen er skrevet af Grundtvig til
juletræ på et børneasyl i 1838 .

2. Livets træ med lys i top
voksed i Guds have op.
Adams børn dog længe sukked:
”paradis for os er lukked.”
Død og dom er syndens sold.
3. Lysets træ med liv i løn
er oprundet med Guds søn.
Engle svæve i dets grene,
kvæde sødt med stemmer rene,
vinke os til paradis.
4. Der os sanker Gud i læ
under livets palmetræ.
Der sin herlighed, den klare,
han for os vil åbenbare
i vor Herres Jesu navn.
5. Om det lys, som tændtes brat
med Guds søn i julenat:
livets lys, som blidt skal brænde
for de små til verdens ende,
minder os vort juletræ.

Grundtvig kom næsten til at ligne en
nissemand, da han blev fotograferet
med ”bispehue” på, fordi han var blevet udnævnt til æresbiskop af kongen.
Grundtvig er da også den salmedigter,
der har skrevet de mest fortryllende
julesange. Han er digternes
”nissekonge”.

6. Gud velsigne dem, der så
kærlig glæde vil os små:
vise os, hvor lyset findes,
lære os med lyst at mindes
barnet født i Bethlehem.
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En hedensk julesalme

dens stumme umådelighed, skulle
motivet til enhver højtidsstemning
søges”.

”I granens brændte duft får svundne sommer luft og de, der kommer.” Sådan står der i Johs. V. Jensens hedenske julesalme: ”Vor sol
er bleven kold”, hvor verset, der
står på forsiden af dette nummer af
kirkebladet, også stammer fra.

Første vers af Jensens solhvervssang lyder sådan her: ”Vor sol er
bleven kold, vi er i vintervold og
dunkle dage. Men nu er nedgang
endt og håbet tændt, ja, håbet
Jensen mente, at vi måtte have stør- tændt, for nu er solen vendt. Nu
kommer lyset og den lange dag tilre sans for den urgamle hedenske
bage”.
solhvervsfest (fejringen af lysets
vendepunkt), der ligger bag julefe- Der går ikke noget af juleevangeliet
sten, og som man markerede længe om Jesusbarnet ved, at det lader sig
før Kristi fødsel.
forbinde med dette gamle og centrale motiv, som solhvervsfejringen
Han skriver selv sådan her om det:
”Til julen hører en solhvervssang, er. Tværtimod. Det bliver det kun
solhvervet er det gamle centrale og mere sandt af, for det betyder, at
sande motiv, der ligger til grund for vores julefejring er udtryk for noget
julehøjtiden; i en hengivelse til natu- meget grundmenneskeligt. Julen er
en solhvervsfest og en fejring af
rens store gang, dens gentagelser,
livsfornyelsen midt i mørket!
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VALGMENIGHEDENS
ANSATTE

Siden sidst

Kristoffer Garne, præst
Kirkebakken 13 / 86 88 11 10
praest@kjvm.dk

Bisættelser og begravelser

Søren Fogt Bormann, organist
60 70 27 39 / Soeren@bormann.dk

Lone Vinkler Jensen, Hørup

Børge Nielsen, Hørup

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

Præsten meddeler
Jeg holder efter planen en kort barsel
omkring 1. dec. Afløser findes efter
behov.
Jeg står i øvrigt 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. Tager jeg
ikke telefonen, så
læg en besked.

Jeg har tavshedspligt.
FORRETNINGSFØRER
Kirsten Christensen
N.P. Hansens Vej 9, 8840 Rødkærsbro (Se altid hjemmesiden for seneste nyt, artikler
22 28 88 00 / kirstenc@kikiaccount.dk under fanen ”Præsten” mm.)
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GUDSTJENESTER
Hvor intet andet anføres,
er gudstjenesten 10.30

Søn d. 1. december

1. s. i advent

Levring

Søn. d. 8. december

Familiegudstjeneste

Hørup

efterfølgende samvær

Tirs. d. 24. december

Juleaftensdag

Vinderslev 13.00

Ons. d. 25. december

1. Juledag

Hørup

Tirs. d. 31. december

Nytårsaftensdag samvær bagefter Hørup

Søn. d. 5. januar

Helligtrekonger

Hørup

Søn. d. 12. januar

1. s. e. Helligtrekonger

Levring

Søn. d. 19. januar

2. s. e. Helligtrekonger

Vinderslev

Søn. d. 2. februar

Kyndelmisse-vesper

Hørup 17.00

Søn d. 16. februar

Seksagesima

Levring

Søn. d. 23. februar

Fastelavn

Vinderslev

Søn. d. 8. marts

2. s. i fasten

Hørup

Søn. d. 15. marts

3. s. i fasten

Levring

Søn. d. 29. marts

Mariæ Bebudelse

Vinderslev 14.00

Alle gudstjenester v. Kristoffer Garne

Vikar (Karen Marie Ravn el. Kurt V.
Andersen) kan dog forekommer pga.
barsel.

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
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