
1 

 

NUMMER 2 

AUGUST 

2020 

35. ÅRGANG 

 

 

 

Der er en søndagsstille ro 

imellem træ'r og tage, 

en munter glæde ved at 

gro, 

som var det sommer-

dage.  

- Alex Garff, 1949 
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Afsked—og nye tider 
Afsked med Kristoffer Garne 

Kristoffer Garne har opsagt sin 

præstestilling med virkning fra 30. 

september, men pga. planlagt barsel 

havde han sidste gudstjeneste 5.7. 

Kristoffer Garne udtaler følgende: 

”Jeg har været utrolig glad for at 

være her og er ked af at skulle væk. 

Men da der er stor arbejdsløshed i 

undervisningsverdenen, har vi valgt 

af flytte efter min kone Helgas stil-

ling, som hun er glad for og nu er 

blevet fastansat i. Jeg har så fået en 

sognepræstestilling i Vestjylland tæt 

på hendes arbejdsplads, så vi begge 

kan bo og arbejde samme sted og 

på den måde holde sammen på fa-

milien. Jeg vil gerne sige mange tak 

for to fantastiske år her i Kjellerup. 

Vi kommer til at savne menigheden 

og egnen, selvom vi glæder os til 

det nye. Jeg sender mine bedste øn-

sker for fremtiden.” 

Indtil den nye præst er fundet, vare-

tages embedet af Karen Marie Ravn 

og fhv. valgmenighedpræst Kirsten 

Høg. 

 

Ny organist og kirkesanger 

Også Søren Bormann har valgt at 

opsige sin stilling med virkning fra 

1.8. Søren har ligeledes været meget 

glad for at være her, men har pga. 

manglende gymnasiestillinger måtte 

satse på at have organistarbejdet 

som primærbeskæftigelse og har 

derfor søgt og fået en større stilling. 

Søren har dog lovet at vikariere og 

bidrage engang imellem i det om-

fang, det er muligt. 

Fremover vil valgmenighedens tidli-

gere organist Lene Henriksen igen 

sidde på orgelbænken. Vi glæder os 

til at byde Lene ”velkommen tilba-

ge” og ser frem til samarbejdet. 

Ligeledes har Anne-Martha Ravn 

også valgt at stoppe som kirkesan-

ger af personlige grunde. Der er 

ikke pt. iværksat planer for at finde 

en afløser. 

 

Bestyrelsen takker vores ansatte for 

den tid, vi fik sammen, og ønsker 

god vind i fremtiden. 
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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. 

Arbejdet med at finde ny præst 

Bestyrelsen er i fuld gang med at 

lede efter en ny præst. 

Der er formuleret stillingsopslag, 

som er bragt på hjemmesiden, trykt 

i Præsteforeningens Blad, udsendt 

officielt via stiftet og sendt rundt i 

de grundtvigske kredse landet over. 

Kristoffer Garne har hjulpet besty-

relsen med at formulere stillingsop-

slaget og vil stå til rådighed med 

råd og vejledning samt svare på 

ansøgeres evt. spørgsmål. 

Der var allerede henvendelser fra 

egnede kandidater samme dag, som 

stillingen blev slået op, så bestyrel-

sen er fortrøstningsfulde mht. at 

finde en ny præst. 

Ansøgere har mulighed for at kom-

me til løbende samtaler. Ved ansøg-

ningsfristens udløb d. 10.8. vil be-

styrelsen så tage stilling til kandida-

terne og evt. indkalde til opfølgen-

de samtaler, inden der peges på en 

kandidat til stillingen. 

Ved gudstjenesten i Hørup Kirke  

søn. d. 23.8 kl. 14.00 vil bestyrel-

sens kandidat til den ledige præste-

stilling prædike. Er der tale om en 

ikke-ordineret ansøger, vil Karen 

Marie Ravn medvirke. 

Efter gudstjenesten vil bestyrelsen 

fortælle om processen, og den nye 

præst vil præsentere sig selv og sva-

re på spørgsmål, inden forsamlin-

gen godkender valget af præst. 

Ifølge vedtægterne er det bestyrel-

sen, der vælger præsten, så kan for-

samlingen ikke godkende valget af 

den nye præst, betragtes det som et 

mistillidsvotum til bestyrelsen, og 

der må så indkaldes til ekstraordi-

nær generalforsamling. 

Bestyrelsen glæder sig til at kunne 

præsentere en ny præst, der forven-

tes at kunne blive ansat senest 1.11. 

Vi håber, alle er kommet godt igen-

nem corona-tiden og får en god 

sommer. 

mailto:kirstenc@kikiaccount.dk
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Arrangementer 

Ons. d. 26. august: kl. 19.00 

Foredrag: Højskolesangbogen i går, 

i dag og i morgen 

Foredrag v. Jesper Kragh, musik- 

og religionshistoriker 

I november udkommer d. 19. udga-

ve af Højskolesangbogen. Sjældent 

har fællessangen og dermed højsko-

lesangbogen haft så stor bevågen-

hed som i disse tider. Jesper Kragh 

vil fortælle om højskolesangens hi-

storie og lade forsamlingen prøve 

kræfter både med glemte perler, nye 

melodier til gamle tekster og sprit-

nye sange, der kommer med i den 

nye sangbog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tors. d. 10. september kl. 19.00 

Koncert i Hørup kirke 

Da alle forårets musikarrangemen-

ter blev aflyst, vil Søren Bormann 

denne aften fremføre et udvalg af 

egne og andres kompositioner i 

samarbejde med et udvalg af musi-

kere. Efter koncerten er der kaffe 

og sang i salen. 

Koncerten gennemføres med mod-

tagne støttemidler, som ikke blev 

brugt i foråret . 

 

Søn. d. 27. september 

Høstgudstjeneste og frokost 

Efter høstgudstjenesten i Vinder-

slev kirke er der frokost og fælles-

sang i valgmenighedens sal. 

Tilmelding til spisning hos Jytte 

Haarup på 20547503 el. 

hlolk@live.dk senest 21.9. 
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Årsmøde 2020 i Foreningen 

af Grundtvigske Valg- og 

Frimenigheder. 3.-4. oktober 

i Rødding og Bovlund 

Programmet indeholder bl.a. 

tur til Skibelund Krat, fore-

drag om Genforeningen v/ 

Knud Erik Therkelsen 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 me-

re eller  tilmelde sig, kan man skrive 

eller ringe til Karen Marie Ravn. 

Tors. d. 22. oktober kl. 19.00:  

Foredrag: H.C. Ørsted 

v. Ida Marie Hindsholm Matras, 

gymnasielærer i dansk og fysik. 

I anledning af 200-året for opdagel-

sen af elektromagnetismen fortæller 

foredraget om H.C. Ørsteds liv og 

virke. 

 

 

___________________________ 

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). 

Ændringer og aflysninger kan fore-

komme pga. den usikre situation. 

Hold derfor øje med hjemmesiden. 

___________________________ 

Bogklub 

Valgmenighedens læsekreds mødes 

ca. en onsdag om måneden og dis-

kuterer en roman over ost og rød-

vin. Er du interesseret i at være med 

i læsekredsen, så kontakt Lina Fleng 

på henbe@mail.dk / 86881362. 

I efteråret mødes læsekredsen 9.9, 
7.10 og 4.11. På sæsonens program 
er bl.a. romaner af Katrine Marie 
Guldager, Kristian Jungersen og 
Hanne Vibeke Holst. 
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Tale til sommersolhvervssøndag 

af Kristoffer Garne 

Vi lever i to forskellige tider på en 
gang: Den lineære og den cykliske 
tid. Den lineære tid er den histori-
ske tid spændt ud mellem fortid og 
fremtid, vugge og grav. Den cykli-
ske tid er den gentagne tid med 
årstidernes skiften og tilbageven-
dende begivenheder. 

Nogle har sagt, at den lineære tid 
er en jødisk-kristen opfindelse. 
Såkaldt oprindelige folkeslag lever 
angiveligt ikke med en bevidsthed 
om fortid og fremtid, men lever i 
årstidernes gang, hvor alle begi-
venheder gentager sig og vender 
tilbage. Men med den skabende 
og opretholdende Gud, der har 
udfriet sit folk og lover det en gyl-
den fremtid, bliver tiden pludselig 
fremadskridende: vi bevæger os 
fra en fortid mod en fremtid. Ti-
den har et mål, der ikke kan redu-
ceres til årets tilbagevendende be-
givenheder. 

I John Steinbecks roman Vredens 
Druer giver familiens moder ud-
tryk for, at de to forskellige tids-
opfattelser ikke så meget er et 
spørgsmål om religion, men om et 
mandligt og kvindeligt perspektiv. 

Familien er på rejse for at finde 
arbejde under den store depression 
i 30’erne, og manden er lige ved at 
opgive: ”Nu kommer der en lang 
tid, hvor der ikke er noget arbejde, 
ikke noget at høste. Hvad skal vi så 
gøre? Hvordan skal vi få noget at 
spise”, spørger han, og fortsætter: 
”Jeg kan ikke holde ud at tænkte 
på alt det. Jeg søger tilbage til gam-
le dage for at være fri for at tænke. 
Jeg synes, det er som om vi er fær-
dige med livet”. 

To slags tider 
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Sådan taler den historiske, mandlige 
bevidsthed, der er ræd for fremti-
den. Men den kvindelige, cykliske 
bevidsthed ser anderledes på det: 
”Nej, vi er ej”, siger moderen, idet 
hun smilende benægter nøden og 
fortsætter: ”Her er igen noget, som 
en kvinde forstår sig på. Jeg har lagt 
mærke til det. Manden, han lever 
ligesom i sæt – et barn fødes, et 
menneske dør, det er, som fik han 
et puf – han får en farm, han mister 
den, igen et puf. Men kvindens liv 
er som en glidende strøm, en stille 
flod; små vandfald kan vise sig, små 
malstrømme dukke op, floden fly-
der stadig videre. Sådan ser kvinden 
på det. Vi vil ikke dø ud. Folket le-
ver videre – forandres måske lidt, 
men går bestandig frem”. 

For den historiske bevidsthed 
kan det se sort ud. For den cyk-
liske bevidsthed er det hele en 
del af naturens store kredsløb. 
Alting skal nok falde ud i natu-
rens orden. Livet går videre. 

Men er den historiske be-
vidsthed nødvendigvis ulykke-
lig? Nej. Hele pointen i den jø-
disk-kristne forestilling om den 
historiske tid er, at fremtiden 
ikke er dyster, men svanger 
med håb. Det er det, de profeti-
ske tekster Det Gamle Testa-
mente handler om: en dag skal 
nøden overvindes, og der skal 
holdes festmåltid; Gud skal tør-

re tårerne af vores ansigter, og vi 
skal glæde os og juble (Es 25,6-9). 

Det lyder jo godt. Men hvad er det 
for et liv, hvor alene fremtiden ser 
lys og lovende ud? Hvad med nuti-
den? I Steinbecks roman tænker 
ægteparrets søn Tom med rette 
over det mærkværdige i, at livet iføl-
ge en bestemt forståelse af kristen-
dommen først skal fuldbyrdes, når 
det er slut. Han siger sådan her til 
sin mor: ”det, de ellers prædiker for 
os, er altid noget om, at vi skal jo 
ikke have noget med os herfra, og 
hvis du ikke har noget, å, så skal du 
bare folde dine hænder og gi’ fan-
den i det hele, du skal få ice cream 
på guldtallerkener, når du er død”. 
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Hvis kristendommens mening er, at 
vi skal tage let på dette liv og glæde 
os til at spise is af guldtallerkener i 
himlen, så var vi måske bedre tjent 
med at droppe den historiske be-
vidsthed og hengive os til den cykli-
ske bevidsthed; glæde os over årsti-
dernes skiften, livets opblomstring 
og henvisning, den evige vekslen 
mellem det gamles død og det nyes 
liv. 

Men de to perspektiver kan forenes 
– og når de gør det, lyset livet op og 
viser sig som en helhed; som noget, 
der er mening i. Det ser sker i alle 
sommersangene og -salmerne Alle 
blomster skal visne, men ordet be-
står. Alligevel er det netop somme-
ren her og nu, der bliver et billede 
på evigheden, når livet  finder sin 
opfyldelse. 

Ak, tænker jeg, er der så stor 
en skønhed på den faldne jord 
for syndere at finde, 
hvor skal vi da vel frydes ved 
al glansen af Guds herlighed, 
som er i Himlen inde! 

Sommerens blomstring er det 
bedste billede, vi har af evig-
heden. Eller sagt på en anden 
måde: Netop i sommerens 
forgængelige skønhed ser vi et 
glimt af evighedens skønhed. 
Den historiske tids forvent-
ning om fuldendelsen i de sid-
ste tider falder sammen med 
den cykliske tids blomstring 

og kulmination her i sommerens 
midtpunkt ved solhververet. Den 
historiske og den cykliske tid falder 
sammen. Vi synger til det store Du, 
som på en gang er moder natur og 
den himmelske Fader, vi takker for 
alt det, vi har fået og får igen og 
igen, og vi håber, at der er en evig-
hed gemt i livets store gentagelser – 
en evighed for den sammenhæng, vi 
er en del af: 

Du gav os de vandrende, vældige 
vande, 
vor vej og vort værn hedder: kom-
me og gå, 
og bølgerne togter langs skrænter 
og strande, 
så sorte som graven, som himlen så 
blå, 
og fletter en evighedskrans om din 
pande 
og bruser din hymne: Lad Danmark 
bestå! 

På musikeren Bob Dylans nye al-
bum, ”Rough and Rowdy Ways”, 
synger en af sangenes jeg sådan her:  
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”I can see the history of the whole 
human race. It's all right there, it's 
carved into your face”, jeg kan se 
hele menneskehedens historie, den 
er indgraveret lige der i dit ansigt. 
Sådan forestiller jeg mig, at livets 
Gud ser på hver og en af os: som 
bærere af menneskehedens historie, 
som en del af den store helhed, han 
har styr på, og som ikke går mod 
elendighed, men mod en evig som-
mer. 

Sådan kan vi også se på hinanden: 
vi hører sammen, vi er alle en del af 
historiens gang og naturens kreds-
løb. Vi er forbundne med hinan-
den. Både tidens strøm og naturens 
veklsen er en del af dem, vi er. Vi er 
forbundne med hinanden i kraft af 

historiens og naturens store bølge-
slag. Derfor er der ingen grund til 
bekymring, hverken for det histori-
ske eller det cykliske blik. Det skal 
nok gå, uanset hvordan det kom-
mer til at gå. Den bevidsthed kan vi 
dø og leve på. 

Da følte jeg den trøst af sandheds 
Ånd, 
at lykken svæver over urtegården, 
når støvet lægges i sin skabers hånd, 
og alting ventes i naturens orden. 

Eller som Bob Dylan også synger 
på sit nye album: Bliv på vejen, følg 
tegnene. Mærk sollyset på din hud 
og vindens helbredende kraft. Det 
er min historie, men ikke hvor den 
ender... 
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Siden sidst 
VALGMENIGHEDENS 

ANSATTE 

Karen Marie Ravn, præstevikar 

Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg  

21843656/karenmarieravn@gmail.com 

Lene Henriksen, organist 

30117197/lenehenriksen@live.dk 

BESTYRELSE 

Klaus Drivsholm, formand 

Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg  

klausdrivsholm@gmail.com/20325557  

Mette Møller Nielsen, næstformand 

Mausingvej 20, 8620 Kjellerup 

mmn@fibermail.dk / 86886789 

Arne Christensen, kasserer 

Humlebøgen 13 , 8620 

abchumle@gmail.com / 21 74 55 17 

Jytte Haarup Jensen, sekretær 

Hvidgranen 3 / 20547503  

hlolk@live.dk 

Birthe Nørgaard Jacobsen 

binj57@gmail.com / 86888355  

Kristian Høgedal 

Elsborgvej 80, 8840 Rødkærsbro 

krho@byggetek.dk / 41982027 

Lars Mølgaard 

Vinderslevvej 37, 1, 8620 Kjellerup 

larsm@os.dk / 86888868  

 

FORRETNINGSFØRER 

Kirsten Christensen 

N.P. Hansens Vej 9, 8840 Rødkærsbro 

22 28 88 00 / kirstenc@kikiaccount.dk 

Dåb 

Frida Lindberg Juul, Levring Kirke 

 

Begravelse 

Børge Bjerregård Madsen, Vinderslev 

Kirkegård 

 

Konfirmander 

Følgende konfirmeres 

i Valgmenigheden 

Vinderslev Kirke, 15. august: 

Emma Jensen 

Heidi Foged Pedersen 

Andreas Papsø Sørensen 

 

 

Under præstevakancen passer Karen 

Marie Ravn telefon og mail, men får 

hjælp til tjenester af fhv. valgmenig-

hedspræst Kirsten Høg. 

 

Man kan med fordel ringe eller skrive 

direkte til Karen Marie på 21843656 / 

karenmarieravn@gmail.com 

 

Ønsker man fremover at komme i 

med kontakt med Kristoffer Garne, 

kan det ske på 23968475 /

kristoffer.garne@gmail.com 



11 

 

GUDSTJENESTER 
 

Hvor intet andet anføres, 

er gudstjenesten 10.30 

KMR= Karen Marie Ravn 

KH= Kirsten Høg 

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) 

Søn. d. 2. aug. KMR 8. s. e. trinitatis Levring 

Lør. d. 15. august Kristoffer Garne Konfirmation Vinderslev (kun 

for indbudte) 

Søn. d. 16. aug. KH 10. s. e. trinitatis Vinderslev 

Søn. d. 23. aug. KMR + ny præst Prøveprædiken Hørup 14.00 

Søn. d. 6. sept. KH 13. s. e. trinitatis Vinderslev 

Søn. d. 20. sept. KMR 15. s. e. trinitatis Levring 

Søn. d. 27. sept. KH Høstgudstjeneste Vinderslev 

Søn. d. 4. okt. Steen Kaalø Årsmøde i de 

frie menigheder 

Bovlund Kirke 

Søn. d. 11. okt. KMR 18. s. e. trinitatis Hørup 

Søn. d. 25. okt. KH 20. s. e. trinitatis Levring 
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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 


