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Giv tid! og livets træ 
bli'r grønt,

må frosten det end 
kue,

giv tid! og hvad du 
drømte skønt,

du skal i sandhed 
skue.

B.S. Ingemann, 1831
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Præstens side
Når dette års sidste kirkeblad rammer post-
kasserne rundt omkring, er vi allerede godt 
inde i december, og nedtællingen til juleaf-
ten er i fuld gang. Julen er traditionernes 
tid, og tingene skal helst være som de plejer 
-  ”rør blot ikke ved min gamle jul” som 
vi synger det i julesangen Sikken voldsom 
trængsel og alarm. 
Men i år har COVID-19 desværre bevirket, 
at meget ikke er som det plejer. Som ny-
ansat valgmenighedspræst har jeg allerede 
mærket, hvor meget den verdensomspæn-
dende epidemi, vi befinder os i, har lagt 
begrænsninger for vores muligheder for at 
mødes.

Vi måtte med stor beklagelse udskyde den 
planlagte reception efter indsættelsen den 8. 
november, og derudover var vi også  nødt til 
at begrænse deltagerantallet til selve guds-
tjenesten.

Til gengæld vil jeg gerne benytte lejlighe-
den til, i dette første kirkeblad efter min til-
trædelse, at rette en stor tak til alle jer, der 
på den ene eller den anden måde har været 
med til at markere min tiltrædelse. Foruden 
familie, venner og bestyrelse var der et flot 
fremmøde af medlemmer, kollegaer og an-
dre til min ordination i Viborg Domkirke 
søndag den 25. oktober. Det samme kan 
siges om indsættelsen i Hørup kirke søndag 
den 8. november. Denne store opbakning 
var med til at gøre de to dage dage ekstra 
festlige og højtidelige for mig, så det skal I 
have stor tak for!  Overalt, hvor jeg har be-
væget mig rundt indtil videre, har jeg mær-
ket en stor imødekommenhed, hjælpsom-
hed og hjertevarme. Det betyder mere end I 

En god ven nåede lige at fange Karen Marie og mig 
foran kirken efter indsættelsen i det flotte november-
solskin. Som det fremgår af billedet, blev jeg også på 
indsættelsesdagen rigt begavet – mange tak til hver og 
en for opmærksomheden denne dag.

aner, og det vil jeg også gerne sige jer alle af 
hjertet tak for. 

Nu er hverdagen i embedet så efterhånden 
for alvor gået i gang for mig. Der er nok 



3

Kommende tid i valgmenigheden
Julen nærmer sig og pga. situationen om-
kring Corona, har vi valgt i år at have to ju-
legudstjenester juleaften. En i Hørup kirke 
kl. 13.00 og en i Vinderslev kl. 14.30.

Pga begrænset antal pladser er der tilmel-
ding til begge gudstjenester efter ”først til 
mølle” – se nærmere under ”Arrangemen-
ter”, side 6 her i bladet. I Midtjyllands Avis 
torsdag den 26. november er det desværre 
fremgået, at valgmenighedens gudstjenester 
ligger i Levring kirke juleaften. Dette er 
ikke korrekt. Det er informationerne her i 
bladet og på valgmenighedens hjemmeside, 
der gælder.

I det hele taget er vi i en tid med megen 
uvished og usikkerhed, og der kan ske æn-
dringer i fht., hvad der er meldt ud her i 
kirkebladet. Vi kan derfor kun opfordre til, 
at man holder sig orienteret på valgmenig-
hedens hjemmeside, hvoraf evt. aflysninger 
og ændringer vil fremgå.

Fra 3. januar og ca. tre måneder frem lukker 
Levring kirke, da den skal restaureres efter 
en større vandskade. Det betyder også, at 
vi fra næste kirkebladsperiode kan risikere 
indimellem at måtte lægge gudstjenester på 
et andet tidspunkt, fx klokken 14 eller 19.

at tage fat på her i begyndelsen, men jeg 
glæder mig rigtig meget til at lære såvel jer 
som Kjellerup og omegn at kende. Og jeg 
har ikke mere at se til, end at jeg selvfølgelig 
har tid til en snak med den af jer, der måtte 
ønske dette. Derfor – tøv ikke med at ringe 
eller sende mig en mail, hvis I ønsker mit 
besøg eller selv ønsker at komme forbi Kir-
kebakken 13 til en samtale. 

Her i det første lange stykke tid kender jeg 
jer ikke godt nok til at vide, hvem der har 

brug for en samtale eller måske blot ønsker 
at hilse på præsten over en kop kaffe. Jeg 
vil derfor gerne opfordre jer til at kontakte 
mig, hvis I har brug for mit besøg eller som 
pårørende, ven eller nabo er bekendt med, 
at en person ønsker mit besøg. 
Her afslutningsvis vil jeg benytte lejlighe-
den til at ønske alle en rigtig glædelig jul og 
et godt nytår. Jeg glæder mig meget til at gå 
2021 i møde med jer. 

Line Louise Peters
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Bestyrelsens arbejde siden juli må-
ned
Dagen før nedlukningen af landet blev jeg 
valgt til bestyrelsen i Kjellerup og Omegns 
Valgmenighed. Efter konstitueringen var 
jeg blevet formand. 
Jeg havde en forventning om noget arbejde, 
men ikke så meget. Vi skulle pludselig skifte 
præst og organist, men bestyrelsen tog fat 
og fik god hjælp af vores afgående præst 
Kristoffer Garne.

En dag sidst i juli blev jeg ringet op af Line 
Louise Peters. Hun ville høre, om det over-
hovedet kunne betale sig at sende en ansøg-
ning, når hun ikke var cand.theol.
Jeg sagde, at hun endelig måtte sende en 
ansøgning, da bestyrelsen ville vælge den 
ansøger, som vi mente passede bedst til 
valgmenigheden uanset uddannelse. Det er 
en af fordelene ved en valgmenighed i for-
hold til sognemenighed. Vi bestemmer selv. 
Dog skal en ikke-teolog - ligesom alle andre 
ansøgere til en præstestilling - bestå bispeek-
samen. Desuden skal kirkeministeriet give 
en tilladelse. 

Vi var så heldige at få 7 ansøgninger, hvoraf 
6 ansøgere var kvalificerede.
Tre ansøgninger blev valgt ud til fornyet 
samtale og prøveprædiken. Line Louise Pe-
ters blev valgt enstemmigt.  
Efter valget af Line havde vi snakket sam-
men nogle gange. Line har bestået bispeek-
samen med bravur og blev den 25. oktober 
ordineret i Viborg Domkirke. En dejlig op-
levelse i kirken og en rigtig god oplevelse i 
bispegården bagefter. 
Dette skrives inden indsættelsen den 8. no-

vember af Line Peters. Men vi bliver mere 
og mere sikre på, at vi har valgt rigtigt. 

Hjerteligt velkommen til Kjellerup og Om-
egns Valgmenighed, Line!

Vi forventer at holde en sammenkomst for 
menigheden og Lines nære familie og ven-
ner, når vi er kommet ud af corona restrik-
tionerne.  På det tidspunkt er jeg helt sikker 
på, at vi ved, at vi har valgt rigtigt. 
Det, der skal til, for at Line kan blomstre i 
de kommende år, er god opbakning fra me-
nigheden. 
Lad os love hinanden, at dét vil vi give hen-
de. 

Klaus Drivsholm 

P.S.
En af de ting, Line skulle tale om til bispe-
eksamen, var sit syn på opstandelsen. 
Jeg ved ikke, hvad hun sagde. Men fra min 
mor har jeg fået et lille vers, som hun selv 
havde fået af en god veninde:

Til undergang ej skabtes 
endog det mindste frø.
Det var kun skal, der tabtes. 
Livskernen kan ej dø.

Nyt fra bestyrelsen
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Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen vil hermed gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår! 

Tusind tak for jeres opbakning i årets løb.
Vi håber at se jer igen i det kommende år.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
i Kjellerup og Omegns Valgmenighed
Onsdag den 17. marts 2021 kl. 19.00 
i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13

Dagsorden efter vedtægterne 
(følger i næstkommende kirkeblad)

På bestyrelsens vegne
Klaus Drivsholm
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Tirsdag den 15. december kl. 19.00 
Syng julen ind i Hørup kirke

Velkommen til en aften i Hørup kirke, hvor 
der er god mulighed for at komme i jule-
stemning. Vi skal denne aften synge nogle 
af de kendte julesalmer og -sange. 
Line Louise Peters vil binde programmet 
sammen undervejs, og organist Lene Hen-
riksen akkompagnerer fællessangen fra org-
let. Arrangementet varer en times tid. 

Gudstjenester 24. december 
Juleaftensdag
Hørup Kirke kl. 13.00
Vinderslev kl. 14.30
Pga. situationen omkring COVID-19 har 
vi i år to gudstjenester. En i Hørup kl.13.00 
og en i Vinderslev kl.14.30. Da der dog kan 
være væsentligt færre deltagere end normalt, 
har vi i år set os nødsaget til at lave tilmel-
ding til de to julegudstjenester. Vi opfordrer 
til, at man tilmelder sig familievis. 
Tilmelding efter ”først til mølle” til en af de to 
julegudstjenester hos Jytte Haarup på:
20 54 75 03 eller h.lolk@live.dk
senest mandag den 21. december 
(gerne familievis i det omfang det er muligt). 

Fredag den 31. december kl. 10.30
Nytårsgudstjeneste i Hørup kirke 

Traditionen tro samles vi nytårsaftensdag 
til en kort gudstjeneste i Hørup kirke. Des-
værre kan vi ikke samles i salen bagefter i 
år. I stedet bliver vi i kirken efter gudstje-
nesten, hvor bestyrelsen vil være vært ved et 
glas bobler, så vi sammen kan skåle og ønske 
hinanden et godt og lykkebringende nytår. 

Torsdag den 28. januar kl. 19.00
Foredrag: Alt andet end en fejlleverance
Foredrag ved Line Louise Peters om 
Lise Nørgaard 
Efter eget udsagn kom journalist og forfat-
ter Lise Nørgaard til verden som en fejlleve-
rance. De sidste godt og vel 85 år har hun 

Arrangementer
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dog i utallige sammenhænge flittigt modbe-
vist denne påstand. 
Denne foredragsaften vil tage os på en tids-
rejse, der tegner et portræt af en bemær-
kelsesværdig kvinde født med en ukuelig 
og insisterende livsglæde. En fremragende 
journalist og engageret debattør og en både 
klog, humoristisk og sprudlende forfatter til 
både bøger og tv-serier – ikke mindst Ma-
tador. 

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00
Foredrag: Grundtvig og Kvinderne 
- et performanceforedrag med musik og fælles-
sange v. fortæller Else Mathiassen og musiker-
ne Torben Lassen og Karen Sørensen
Grundtvigs betydning for sin egen tid og 
inspirationen fra hans indsats sidenhen kan 
næppe overvurderes. Hans liv og tanker 
blev i høj grad formet af de mennesker, der 
omgav ham, og her spillede de mange for-
skellige kvinder en afgørende rolle.
De tre foredragsholdere udtaler om foredra-
get:
I ”Grundtvig og Kvinderne” har vi valgt at 
fokusere primært på de kvinder, der prægede 
hans tanker, ideer og digtning. Grundtvigs 
barneår var præget af to kvinder: Moderen, 
Cathrine Marie Bang og tjenestepigen, Ma-

Hvor intet andet nævnes, foregår arrange-
menter i salen på Kirkebakken 13. Der er 
er altid fri entré, men der opkræves almin-
deligvis 50,- for kaffe/kage eller mad (gratis 
for børn) 
Ændringer og aflysninger kan forekomme 
på grund af den usikre situation omkring 
COVID-19. Hold derfor øje på hjemmesi-
den. 

Bogklub
Valgmenighedens læsekreds mødes en man-
dag om måneden og diskuterer en roman 
over ost og rødvin. Er du interesseret i at 
være med i læsekredsen, så kontakt Lina 
Fleng på henbe@mail.dk / 86 88 13 62. 
I første halvår af 2021 mødes læsekredsen 
følgende mandage kl. 19.00: 4. januar, 1. 
februar, 1. marts, 12. april, 10. maj. På sæ-
sonens program er bl.a. romaner af Katrine 
Marie Guldager, Christian Jungersen og 
Hanne-Vibeke Holst.

lene Jensdatter, som han kaldte Saga eller 
Sprogmesterinde, fordi hun lærte ham sange - 
og fortalte fra den nordiske mytologi.

Onsdag den 17. marts kl. 19.00
Generalforsamling 
Nærmere info side 5 i dette blad. 
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Om Grundtvigs julesalme Velkommen igen, 
Guds engle små, 

Grundtvigs julesalme har nr. 99 i Salmebo-
gen og hører til en af de mest kendte julesal-
mer. Den synges ofte juledag. 

Til salmen knytter der sig en øjenvidne-
beretning, der går tilbage til en helt særlig 
julemorgen i 1824. Beretningen stammer 
fra en guldsmed Clausen, som var bosid-
dende i Gothersgade i København. Clausen 
var en flittig kirkegænger hos Grundtvig og 
fulgte med ham rundt i de forskellige kø-
benhavnske kirker, han prædikede i. Han 
havde nemlig på dette tidspunkt ikke noget 
fast embede. 

Netop denne julemorgen skulle Grundtvig 
prædike i Vor Frelsers Kirke på Christians-
havn. Man kan kun alt for godt forestille 
sig, hvordan rimen har hængt i trækronerne 
og julelysene skinnet ud af de høje kirkevin-
duer, der sikkert også har været dugget godt 
til. Kirken var nemlig fyldt med mennesker 
denne morgen, for man skulle naturligvis 
høre den efterhånden kendte Grundtvig 
prædike. Clausen fortæller, at Grundtvig så 
så glad, ja nærmest lysende ud, da han denne 
morgen gik på prædikestolen. Allermest var 
det ifølge Clausen Grundtvigs ansigt, der 
lyste, da han sluttede sin prædiken med at 
sige, at han i denne julenat havde skrevet et 
nyt digt, som han nu ville læse op. Og med 
både mild og glad stemme fremsagde han 
herefter Velkommen igen Guds engle små. 

Der skulle gå hele otte år, før digtet fik en 
melodi. Den første blev skrevet af A.P Berg-

gren i 1832. Fem år senere fulgte den ro-
mantiske guldalderkomponist C.E.F Weyse 
trop med en melodi mere. Weyse var i øv-
rigt læremester for Berggren og skrev også 
salmer til en anden stor dansk salmedigter, 
nemlig B.S. Ingemann. Personligt holder 
jeg af begge melodier, men har nok alligevel 
en favorit i Weyses melodi. Jeg synes den på 
meget fin vis får indfanget denne stemning 
julenat med et virvar af engle som gæster 
jorden. 

Grundtvig besad en eminent evne til at 
forbinde naturen og årets gang med men-
neskelivet, og på den måde får han igen og 
igen via naturbilleder sat ord på det, der 
ellers ikke kan siges – og derfor netop må 
digtes frem. Altid går bevægelsen fra mørke 
til lys – ligesom i kristentroen. Denne salme 
er ingen undtagelse. Hertil kommer, at lige 
denne salme har et særligt fokus på børnene 
og deres umiddelbare glæde og forventning 
ved juletid. Man kan sige, at denne barnlige 
glæde kommer til at stå som et forbillede 
for også den voksnes måde at forholde sig 
til julen på. 

I salmen bydes Guds engle, som besøger 
jorden hver julenat, velkommen, og den 
bygger både på Det Nye Testamentes beret-
ning om Jesu fødsel julenat og Det Gamle 
Testamentes fortælling om Jakobs drøm i 
Betel (1. Mos, 28).  Jakob har under en rejse 
lagt sig til hvile ved Betel. Og her drømmer 
han, at han ser en stige, der når helt op til 
himlen, og hvor englene vandrer op og ned. 
I sin salme lader Grundtvig så englene van-
dre på denne stige ned til os julenat og får 
ovenikøbet stigen forbundet med menighe-

Lad julesorgen slukkes!
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dens salmesang, idet han skriver ”salmens 
tonestige”(v.7). Et yderst velvalgt greb i for-
hold til at forbinde den syngende menighed 
med begivenheden for mange år siden i stal-
den i Betlehem. 
Det er et digt, der – ikke mindst takket være 
såvel menneske- som englebørn – er fyldt 
med håb og livsmod. Mørket truer, men 
englene gæster denne julenat jorden iført 
”dejlige solskinsklæder” (v.1). 

Salmen udspringer muligvis af en modgang 
Grundtvig mødte på dette tidspunkt i sit 
liv. I hvert fald ved vi, at han kæmpede for, 
at kirken skulle live op igen og gøre mod-
stand mod al den fornuftsdyrkelse og ra-
tionalisme, som tiden og kirken var stærkt 
præget af. 

Salmen slutter med en egentlig bøn: ”Vor 
fader i himlen lad det ske, lad julesorgen 
slukkes”. Julesorgen – hvorfor skal den ind 
her, kunne man med rette spørge? Var det 
hele ikke lige så lyst og lykkeligt? Englene 
havde jo gæstet jorden julenat. Men denne 
slutning må med, for Grundtvig ved om 
nogen, at på trods af juleglæde og englefryd, 
så er menneskelivet også fyldt med smerte, 
sorg og lidelse. Hver gang et menneske op-

lever stor kærlighed følger sorgen med som 
følgesvend, for dem vi elsker, kan vi miste. 
Tab hører livet til. På samme måde er det 
med julesorgen. Den følger også lige i hæ-
lene af juleglæden. Lige så vel som Grundt-
vig ved vi, der synger salmen, jo hvor mange 
lidelser det lille barn, der blev født i stalden 
i Betlehem julenat skulle gå igennem. På 
samme måde er det med vores egne børn. 
Vi ønsker dem et liv fyldt med glæde og 
medgang, men vi ved samtidig, at også de-
res liv vil indimellem blive svært, hårdt og 
tynget af sorg. For sådan er det nu engang 
at være menneske. Juletiden er heller ikke 
ubetinget lykkelig og glædesfyldt. Ensom-
hed og sorg kan ramme en ekstra hårdt i en 
tid som julen. Grundtvig kendte altså kun 
alt for godt selv til mørket. Men han vidste 
også, at det heldigvis også går den modsatte 
vej indimellem – at mørket bliver til dag, og 
at sorg kan vendes til glæde. Han ønskede, 
at ethvert menneske blot en enkelt gang in-
den det lukker sine øjne for sidste gang, må 
opleve, at himlen åbner sig – det ville være 
alt nok!

Rigtig glædelig jul! 
Line Louise Peters 
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VALGMENIGHEDENS ANSATTE

Line Louise Peters, præst  
Kirkebakken 13 ..................... 8688 1110 
 praest@kjvm.dk

Lene Henriksen, organist 
lenehenriksen@live.dk ........... 3011 7197 

BESTYRELSE 
Klaus Drivsholm, formand 
Kaj Munks Vej 2, 8620 Kjellerup 
 klausdrivsholm@gmail.com 
  ......................................... 2032 5557

Mette Møller Nielsen, næstformand 
Mausingvej 20, 8620 Kjellerup 
 mmn@fibermail.dk ........... 8688 6789 

Arne Christensen, kasserer 
Humlebøgen 13, 8620 Kjellerup 
 abchumle@gmail.com ...... 2174 5517

Jytte Haarup Jensen, sekretær 
Hvidgranen 3, 8620 Kjellerup 
 hlolk@live.dk.................... 2054 7503

Birthe Nørgaard Jacobsen  
 binj57@gmail.com ........... 8688 8355

Kristian Høgedal  
Elsborgvej 80, 8840 Rødkærsbro 
 krho@byggetek.dk ............ 4198 2027

Lars Mølgaard 
Vinderslevvej 37, 1., 8620 Kjellerup 
 larsm@os.dk ..................... 8688 8868 

FORRETNINGSFØRER 
Kirsten Christensen 
N.P. Hansens Vej 9, 8840 Rødkærsbro 
 kirstenc@kikiaccount.dk ... 2228 8800

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Præsten 
meddeler

Vil du gerne have besøg af mig eller kender 
du en der kunne tænke sig at få besøg af 
mig, er du altid velkommen til at kontakte 
mig.
Det kræver ingen anledning, og jeg har 
tavshedspligt. 
Mandag er fridag.
I uge 1 vikarierer forhenværende valgmenig-
hedspræst Kirsten Høg for mig. Hun afhol-
der derfor også gudstjenesten i Vinderslev 
søndag den 10.1.

Bisættelser
Ingrid Holten, Risskov kirkegård
Ivan Hostrup Klok, Vinderslev kirkegård

Siden sidst



11

Hvor intet andet er anført, 
finder gudstjenesten sted 
kl. 10.30.

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2)

Søn. d. 13. december 3. s i advent  Vinderslev

Tors. d. 24. december  Juleaftensdag  Hørup 13.00 
 med tilmelding – se under arr.  Vinderslev 14.30 

Fred. d. 25. december  Juledag  Levring 

Tors d. 31. december  Nytårsaftensdag  Hørup  
 samvær i kirken efterfølgende 

Søn. d. 3. januar  Helligtrekonger  Hørup

Søn. d. 10. januar 1. s. e. Helligtrekonger Vinderslev 
 v. Kirsten Høg 

Søn. d. 17. januar 2. s. e. Helligtrekonger Vinderslev 

Søn. d. 14. februar  Fastelavn  Vinderslev

Søn. d. 21. februar  1. s. i fasten  Vinderslev

Alle gudstjenester på nær 10. januar er v. Line Louise Peters 

Evt, ændringer annonceres i Kjellerup Tidende og på www.kjellerupvalgmenighed.dk 

Pga. Corona er der desværre ikke pt. kirkekaffe, vi regner dog med at genoptage dette, så snart 
forholdene igen tillader det.

GUDSTJENESTER
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