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Maria, mennesker læn-

ges  

på kryds og på tværs og 

på skrå  

mod sol og haver med 

stier 

som man kan forelske sig 

på 

og børn, der trives og 

aldrig  

skal mangle det daglige 

brød  

Maria! et sted at leve 

og dø en almindelig død. 

— Lisbeth Smedegaard 

Andersen, 2014 
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Præstens side 
Maria og foråret 

På forsiden af dette kirkeblad ses en 

strofe fra Lisbeth Smedegaard An-

dersens salme ”Maria, snart er det 

forår.” Den skal vi synge til musik-

gudstjenesten i anledning af Mariæ 

Bebudelse. Egentlig afskaffede man 

nærmest Maria-dyrkelsen ved refor-

mationen, fordi man mente, at det 

vigtige ikke var Guds moder, men 

hendes søn, Jesus Kristus. Her 500 

år senere behøver vi dog ikke at 

tage os af  alle reformationstidens 

polemikker, så vi kan frie og glade 

fejre Maria, Guds Moder, som vi 

vil. Den danske digter Johs. V. Jen-

sen sagde om fortællingen om Ma-

ria, der får at vide, at hun skal føde 

Guds søn, at ”urgamle hedenske 

forårsmyter og kristendom mødes 

her i  den skønneste legende, men-

neskeånden nogensinde har frem-

bragt.” Foråret betyder nyt liv, og 

englens budskab til Maria om, at 

hun ni måneder senere, dvs. til jul, 

skal føde Guds søn, bebuder også 

nyt liv. Derfor tager vi anledning af 

Mariæ Bebudelse til at holde en mu-

sikalsk forårsfest i kirken d. 29/3. 

Et jubilæumsår 

I 2020 markerer vi to vigtige jubilæ-

er: Genforeningen i 1920 og Befri-

elsen i 1945. Genforeningen fejres 

sammen med de andre valg- og fri-

menigheder til årsmødet i Rødding 

og Bovlund 6.-7. juni, hvor jeg hå-

ber, mange vil deltage. Til efteråret 

vil vi også markere genforeningsåret 

med nogle lokale arrangementer. 

Her til foråret bruger vi kræfterne 

på en stort anlagt befrielsesdag søn. 

d. 3. maj, hvor Søren Bormann har 

skrevet musik til festgudstjenesten 

inden eftermiddagens foredrag. 

Ph.d. 

Jeg er fra årsskiftet blevet tilknyttet 

Grundtvig Centeret, Aarhus Uni-

versitet, hvor jeg ved siden af arbej-

det som præst skal skrive en ph.d.-

afhandling, som jeg nok skal fortæl-

le om ved flere lejligheder senere. 

Lige nu betyder det, at jeg har måt-

tet flytte anden omgang ”kirkelig 

kaffe” og aflyse den tredje, men jeg 

vender tilbage med flere til efter-

året, hvis de første bliver en succes. 

Vel mødt i løbet af foråret! 

  /Kr. Garne 
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Ordinær generalforsamling 
 

Der indkaldes til generalforsamling 
i Kjellerup og Omegns Valgmenighed 

onsdag d. 11. marts 2020 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 
Bestyrelsen: 

Kristian Høgedal 
Jytte Hårup Jensen 
Arne Christensen  

Anette Skorstengaard – modtager ikke genvalg 
Suppleanter: 

Lars Mølgaard 
Lena Mortensen 

Valg af godkendt revisionsfirma 
Præstens beretning 

Eventuelt 

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

 

Valgmenigheden er som sædvanlig vært for traktementet denne aften. 

På bestyrelsens vegne  
Anette Skorstengaard 
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Arrangementer 

Ons d. 11. marts kl. 19.00: 

Generalforsamling 

Se indkaldelse på s. 3. 

Søn. d. 29. marts kl. 14.00: 

Musikgudstjeneste i Vinderslev 

Vi byder foråret velkommen i 

anledning af Mariæ bebudelse. Ved 

gudstjenesten medvirker to violini-

ster og ekstra kirkesangere. 

Tirs. d. 31. marts kl. 14.30-16.00: 

”Kirkelig kaffe” 

Over en kop kaffe fortæller Kristof-

fer Garne om Jesus og påsken, og 

der er mulighed for at få en snak 

om alt mellem himmel og jord. 

OBS: NY DATO! 

Tors. d. 2. april kl. 19.00: 

Foredrag: Burka-frihed og andre 

selvmodsigelser v/ Ingrid Ank, le-

der af Grundtvig-Akademiet og for-

mand for foreningen Åndsfrihed . 

”De seneste års diskussioner om 

religionsfrihed og om religion i det 

offentlige rum udfordrer vores be-

greber om individ, kollektiv, frihed 

og offentlighed. Foredraget tager 

afsæt i nogle af de aktuelle diskussi-

oner om religionsfrihed set i for-

hold til den åndsfrihedstradition, vi 

i Danmark har arvet fra bl.a. 

Grundtvig og Hal Koch.” 

Søn d. 5. april: Påskehygge  

Efter en familievenlig gudstjeneste 

palmesøndag er der frokost og på-

skebingo for alle fra 0-100 år. 

 

Ons. d. 22. april kl. 19.00:  

Foredrag: H.C. Ørsted v. Ida Marie 

Hindsholm Matras, gymnasielærer. 

I anledning af 200-året for opdagel-

sen af elektromagnetismen fortæller 

foredraget om H.C. Ørsteds liv og 

virke. 
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Søn. d. 3. maj kl. 14.00-17.00: 

Befrielsesdag, Hørup Kirke og 

Valgmenighedens sal. 

Vi markerer befrielsen med en fest-

lig musikgudstjeneste, hvorunder 

Sørens Bormanns Befrielseskantate 

uropføres af en række musikere og 

sangere. 

Efter gudstjenesten er der først kaf-

fe i Valgmenighedens sal over for 

kirken og derefter foredraget ’Tiden 

den drejer sit tunge hjul.’ Krisebe-

vidsthed i dansk litteratur omkring 

Anden Verdenskrig v/ Rasmus 

Vangshardt, litterat og kritiker. 

Dagen er støttet af Kjellerup Event. 

Årsmøde 2020 i Foreningen af 

Grundtvigske Valg- og Frimenighe-

der. 6.-7. juni i Rødding og Bovlund 

Programmet indeholder bl.a. tur til 

Skibelund Krat, foredrag om Gen-

foreningen v/ Knud Erik Therkel-

sen og Jørn Buch, Genforenings-

koncert med Zenobia og gudstjene-

ste i Bovlund kirke v/ Sten Kaalø. 

Årsskrift og trykt program med til-

meldingsblanket vil snart kunne 

hentes på Kirkebakken 13 eller i 

kirkerne. Ønsker man allerede nu at 

vide mere eller  tilmelde sig, kan 

man skrive eller ringe til Kristoffer 

Garne. 

Ons. d. 10. juni kl. 19.00: Foredrag 

”Natursyn” v/ Aksel Haaning. 

Ons. d. 17. juni: Sogneudflugt 

Arr. i samarbejde med Levring 

Sogn. Nærmere info følger senere. 

Søn. d. 21. juni kl. 17.00: 

Sommersolhvervssøndag m. fri-

luftsgudstjeneste, aftensmad og bål. 

___________________________

Hvor intet andet nævnes, foregår 

arrangementer i salen på Kirkebak-

ken 13 . Der er altid fri entré, men 

der opkræves almindeligvis 50,- for 

kaffe/kage el. mad (gratis for børn). 
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Af Søren Bormann 

Indledningsvist er det menings-
fuldt at definere, hvad fællessang 
er. Tidligere lektor ved Aarhus 
Universitet Kirsten Sass Bak me-
ner, at det, vi her til lands forstår 
som fællessang, er, at ”en forsam-
let gruppe synger de samme tek-
ster og melodier samtidig, med 
eller uden akkompagnement.” 
Dvæler man ved det, så er det fak-
tisk ganske imponerende, at vi for-
mår at synge sammen i den grad, 
som vi ofte gør. 

Fællessangssituationen er en særlig 
praksis. I adskillige sammenhænge 
kan musikalsk udøvelse være for-
bundet med en forventning om at 
præstere. I fællessangssituationer 
er sagen dog en anden. Kirsten 
Sass Bak skriver videre: ”Alle for-
modes at synge, og der er sjældent 
’præstation’ forbundet med san-
gen”. Fællessang er en fælles begi-
venhed, som alle forventes at tage 
del i. Da der ”sjældent” er præsta-
tion forbundet med fællessangen, 
kan man synge med, hver med sit 
næb.  

Der kan være forskellige grunde til, 
at alle forventes at synge med, fx 
forventning om lysten eller respekt 
for stedets eller forsamlingens 

skikke. Kulturhistorikeren Steven 
Connor peger på de fysiske hæn-
delser som vigtige grunde til, at 
man synger med: Lyde vibrerer i 
vores kroppe, hvilket gør, at vi bli-
ver nødt til at deltage i det, der 
klinger om os. I fællessangssituati-
oner er lyd allestedsnærværende og 
derfor allemandsinddragende.  

Hvad man synger om, har histo-
risk set, og er det i en vis grad sta-
dig, været formet af det fællesskab, 
man har sunget i: når man afsynger 
en tekst, så formidler man et bud-
skab, og dette budskab kan være af 
kulturel, politisk, almenmenneske-
lig eller poetisk tilsnit. Fællessan-
gens årsag i disse år synes dog me-
re at være præget af, at det er selve 
det at synge sammen, der tiltræk-
ker folk. Det er i mindre grad vig-
tigt, hvad man synger om.  

Fællessang som kropslig hændelse 
For at synge skal man bruge luft, 
og den, der synger, har bedre ån-
dedræt end den, der ikke synger. I 
de senere år har man gennem den 
medicinske forskning fundet ud af, 
at åndedrættet bliver bedre af at 
synge, da man hyppigt tager dybe 
vejrtrækninger, når man synger.  

Af den grund har man flere steder 
oprettet kor for folk, der f.eks. dø-

Fænomenet fællessang 
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jer med KOL. Sangens gavnlige 
effekt på vejrtrækningen er målbar, 
og det højner disse sangeres livs-
kvalitet i et vist omfang.  

Tillige har man gjort den opdagelse, 
at sang i fællesskab har en synkron-
iserende effekt på de deltagendes 
hjerterytmer. Ikke blot synger man i 
takt; hjerterne hos de syngende be-
gynder simpelthen også at slå i takt.  

Hormonet oxytocin frigives i hjer-
nen, når man synger. Hormonet 
kaldes også tilknytningshormonet, 
da det frigives ved længerevarende 
øjenkontakt, hudkontakt og når vi 
modtager kærtegn. Når en mor am-
mer sit barn, frigives en mængde 
oxytocin, hvilket styrker deres rela-
tion. Fællessangens neurokemiske 
konsekvens er samhørighed.  

Tillige daler mængden af stresshor-
monet kortisol, når man synger 
sammen, grundet den øgede mæng-
de oxytocin. Man får en mere beha-
gelig følelse i kroppen af at synge, 
da der skrues op for mængden af 
frigivet oxytocin og ned for mæng-
den af frigivet kortisol.  

Hvad der i den forbindelse også er 
interessant, er, at man har målt, at i 
fællessangssituationer, hvor man 
synger sammen for sin fornøjelses 
skyld, så frigives dette oxytocin i 
endnu større mængder, end hvis 
man synger alene. Det hænger sam-
men med, mener man i forsknin-

gen, at sang for præstationens skyld, 
hvilket man ofte gør på egen hånd, 
ikke giver samme mulighed for at 
danne relation som fællessang gør.  

Fællessang påvirker simpelthen 
kroppen på en mere behagelig og 
relationsfremmende måde end solo-
sang gør.  

Den kropslige oplevelse af sangsitu-
ationer afhænger af sangsituatio-
nens karakter, og fællessang synes 
at være den mest behagelige. 

Tekstens betydning 

Fællessangens tre hovedkomponen-
ter er melodi, tekst og folk, der vil 
synge samme tekst på samme melo-
di på samme tid. Indholdet af den 
tekst, som man synger, har tidligere 
især været præget af det fællesskab, 
man har sunget den i.  

Hvad angår tekstens indhold og 
den stemme, der lyder fra teksten, 
kan man overordnet set skelne mel-
lem to:  et vi/os eller et jeg/mig. 

Førstnævnte henviser til et fælles-
skab, der skabes i teksten. I tekster, 
der ansporer til store gerninger for 
et fællesskabs skyld, optræder disse 
pronomener oftest. Det har man 
både set i sange fra begyndelsen af 
1800-tallet, hvor slaget på Reden 
ansporede digtere til at skrive så-
danne handlingsvækkende tekster, 
og i årene mellem 1848 og 1864.  

Sidstnævnte henviser til et individ, 
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der måske gennemlever en række af 
følelser forårsaget af ydre omstæn-
digheder. Denne type tekst lader 
individet forholde sig til sin egen 
oplevelse og erfaring med det, tek-
sten handler om. Man kan sige, at 
man tænker på og forholder sig til 
egne oplevelser, men man gør det i 
fællesskab.  

Tekstens udformning har afgørende 
betydning for, hvor let en sang er at 
synge med på. 

En ujævn håndtering af versefød-
der, antal stavelser og tekstlige be-
toninger gør en tekst vanskelig at 
synge med på i takt. Når noget kan 
fremsiges i takt, der virker naturligt, 
er det lettere at håndtere i fælles-
skab. På samme måde som hjerte-
rytmen hos de syngende efterhån-
den slår i samme takt, så er den 
sproglige udformning vigtig, hvis 
det skal have samme lette håndter-
barhed, når en tekst skal fremføres i 
fællesskab.  

Melodiens betydning 
Melodiens betydning for en sangs 
popularitet er svær at overvurdere. 
Det er melodien, der både kan pu-
ste liv i teksten og gravlægge den.  

Melodik fra den sene renæssance 
fremhæver et forløb, der bygger sig 
op til et højdepunkt og fra dette 
højdepunkt daler i nærheden af ud-
gangspunktet, dog ikke for hurtigt.  

En kilde fra 1998, Sangen i skolen,  

omhandler det, der kan være med 
til at skabe en god fællessangsmelo-
di. Selvom forfatteren ofte påpeger, 
at holdning til melodier er udtryk 
for smag og behag,  gælder der iføl-
ge denne kilde alligevel følgende for 
den gode melodi: 

1) En tæt forbindelse mellem tekst 
og melodi. 2) En melodisk funderet 
understregning af tekstens centrale 
ord vha. punkteringer og modulati-
on og treklangsbevægelser. 3) Den 
gode fællessangsmelodi afspejler 
tiden og samfundet.  

Forfatteren fremhæver Weyses me-
lodier til Ingemanns ”Morgensange 
til børn” som eksempler på melodi-
er, der har kvalitet. Det har de af 
følgende årsager: 

1) De er enkle. 2) De er smukt op-
byggede og afbalancerede. 3) De 
har blide intervaller. 4) De besidder 
små virkemidler, der er suverænt 
behersket. 

Ser man på det formmæssige i en 
melodi, så nævnes det i bogen, at en 
melodi skal have noget genkende-
ligt over sig. Melodien skal endvide-
re være enkel, klar og overskuelig. 
Man har en forventning til at man 
ikke overraskes, og alligevel så bli-
ver der skrevet, at ”gentagelsen glæ-
der, forandringen fryder”. En gen-
tagelse af en frase skaber et godt 
fundament for forandringens fryde-
fulde virkning.  
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Det nævnes desuden, at melodien 
ikke bør sætte skel mellem eksper-
ter og lægfolk. En sådan udmelding 
kan man lægge meget i. Skal den 
være så ligetil udformet, at man læ-
rer den i løbet af første vers? Skal 
man nå at kunne lære den i løbet af 
hele sangen første gang, man synger 
den? Hvilke skel er der tale om? 
Hvordan defineres en ekspert udi 
melodi-afsyngning? 

Måske er det Thomas Laubs tanker 
om melodik, man med fordel kan 
gribe til. Han gjorde op med det 
romantiske melodiideal og gav san-
gen et mere arkaisk udtryk, men 
samtidig et, som i højere grad lod 
sig afsynge i fællesskab. En melodis 
forudsigelighed, eller dens grad af 
genkendelighed, gør den i højere 
grad egnet til fællessang. Forudsige-
lighed kan skabes gennem håndte-
ring af melodiens bevægelser; hvilke 
spring og hvilke trinvise bevægelser 

bruger man, og hvordan er disse 
disponeret af komponisten.  

Skal man så afskrive de melodier, 
der har et mere personligt præg og 
måske er mere vanskelige at lære 
for en forsamling? Ikke hvis sangen 
skaber et forståeligt oplevelsesuni-
vers, som fællesskabet kan identifi-
cere sig med. Da gør det ikke så 
meget, om versefødderne er ujæv-
ne, og melodiens omfang er lidt for 
stort.  

Slutteligt kan man sige om den go-
de fællessangsmelodi, at det er den, 
som folk bliver optagede af at syn-
ge.  

Afslutning 

Således er vi måske blevet en anelse 
klogere på det, der faktisk foregår, 
når folk samles og beslutter sig for 
at synge sammen. Med sig har man 
en fortid, en bevidst eller ubevidst 
kollektiv erfaring, som man gør 

brug af og fortsætter. Som det 
blev nævnt, så spiller tekstens 
beskaffenhed og ikke mindst 
melodien en vigtig rolle for de 
sange, vi vil synge. Det, der ikke 
kan afsynges på samme tid, med 
enighed om samme melodi og 
tempo, kan ikke kaldes fælles-
sang; det er det, man kan synge 
fælles, der er fællessang. 
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Siden sidst 
VALGMENIGHEDENS 

ANSATTE 

Kristoffer Garne, præst 

Kirkebakken 13 / 86 88 11 10 

praest@kjvm.dk 

Søren Fogt 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 

Dåb 

Niels Garne, Hørup Kirke 

 

Bisættelser 

Joan Fries Westerberg, Hørup 

Vagn Døssing Jensen, Hørup 

 

Konfirmander 

Følgende konfirmeres i Valgmenighe-

den Store Bededag: 

Emma Jensen, Heidi Foged Pedersen, 

Andreas Papsø Sørensen 

* 

Præsten meddeler 
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. 

Tager jeg ikke telefonen, så læg en be-

sked. 

Jeg har tavs-

hedspligt. 

 

Mvh. 

Kristoffer 

Garne 



11 

 

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 

Søn. d. 5. april Palmesøndag 

efterfølgende påskehygge 

Hørup 

Tors. d. 9. april Skærtorsdag Levring 

Fre. d. 10. april Langfredag Hørup 

Søn. d. 12. april Påskedag Vinderslev 

Søn. d. 26. april 2. s. e. påske Hørup 19.00 

Søn. 3. maj Befrielsesgudstjeneste 

efterfølgende kaffe og foredrag 

Hørup 14.00 

Fre. d. 8. maj Bededag / konfirmation Vinderslev 10.00 

Tors. d. 21. maj Kristi Himmelfart Levring 

Søn. d. 31. maj Pinsedag Levring 

Søn. d. 7. juni Årsmøde i grundtvigske 

valg- og frimenigheder 

Bovlund Kirke 

Søn. d. 14. juni 1. s. e. trinitatis Hørup 

Søn. d. 21. juni Sommersolhvervssøndag Kirkebakken 13, 17.00 

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 som regel 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 


