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I skrivende stund daler sneen stille
ned udenfor mit kontorvindue, og jeg
sidder og tænker på, hvor underlig en
undtagelsestilstand, vi befinder os –
og desværre har befundet os i, læng-
ere end hvad nogen af os havde
kunnet forestille os for blot et år
siden. Det har virkelig været en
meget meget mærkelig tid at starte
som præst på. For nogle uger siden
skrev en kollega til mig, ”Line, jeg
håber, at du om mange år vil kunne
se tilbage på denne tid som en ret lille
parentes.” Om det bliver tilfældet kan
jo kun fremtiden afsløre, men jeg tror
i hvert fald, at jeg sent vil jeg glem-
me, hvordan min første jul som præst
her i Kjellerup endte noget ander-
ledes, end jeg havde håbet. Jeg er og
var utrolig ked af og ærgerlig over, at
vi måtte aflyse samtlige af julens og
nytårets gudstjenester. Selvom vi
allerede før jul var klar over, at der
var restriktioner på deltagerantallet,
havde jeg set meget frem til at ind-
lede juleaften med julegudstjeneste
sammen med jer – og ikke mindst
have muligheden for personligt at
ønske jer en glædelig jul og et godt
nytår. Til gengæld vil jeg gerne benyt-
te lejligheden nu til at takke for, at

flere af jer i dagene op til jul var forbi
med en julehilsen på Kirkebakken.
Det betød rigtig meget for mig!

Efter nytår blev det heldigvis igen
muligt at holde gudstjeneste. Da vi
skulle have vores første gudstjeneste
efter nedlukningen søndag den 10.
januar, havde jeg godt tænkt, om der
mon ville komme nogen, men den
bekymring skulle vise sig at blive
gjort til skamme, da jeg inden gudst-
jenestens start kunne se, at der var
mødt 24 op. Faktisk omkring det
maksimale antal af, hvad vi for tiden
må være i Vinderslev. Afstandskrav-
ene er nemlig her i det nye år blevet
skærpet yderligere, og det betyder, at
vi pt. max må være 25 i Vinderslev,
22 i Hørup og 20 i Levring (som godt
nok i disse måneder er lukket pga.
renovering).

Dertil kommer, at vi også er udfor-
dret på varigheden af gudstjenester-
ne, der skal holde sig indenfor en
varighed på 30 min. Fællessang er
desværre heller ikke muligt lige for
tiden. Særligt fællessangen mærker
jeg, at vi i den grad mangler, idet det
ikke mindst er bl.a. fællessangen, der
er med til at binde os sammen i

Præstens side
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Hvor intet andet anføres,
er gudstjenesten  10.30

GUDSTJENESTER

Alle gudstjenester er v. Line Louise Peters

Evt. ændringer annoceres i Kjellerup Tidende og på kjellerupvalgmenighed.dk
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gudstjenesten og i menighedens
fællesskab.

Til gengæld har vi været så heldige, at
vi har indledt samarbejde med Signe
Hostrup, der gerne vil virke som
kirkesanger i denne tid. Jeg har
personligt været meget glad for, at
have Signe med som kirkesanger, nu
hvor vi ikke må synge, og jeg ved, at
der er flere af jer fra menigheden, der
har udtrykt, at det har været dejligt, at
Signe har været kirkesanger. Derfor er
det også min forhåbning, at samarbej-
det kan fortsætte i en eller anden
form, også når vi engang er ude af
corona-restriktionerne. Det tror jeg,
at der med tiden vil kunne komme
rigtig meget godt ud af.

Derudover giver de korte gudstjenes-
ter, vi kun kan holde nu, ikke særlig
god mulighed for nadver. Derfor har
jeg, i samarbejde med bestyrelsen,
besluttet, at vi prøver at lave nadver-
gudstjeneste på hverdage. I første
omgang forsøger vi os med to
planlagte gudstjenester, den første
har været afholdt, når dette kirkeblad
rammer jeres postkasser, den anden
ligger i marts (se nærmere informa-
tion under arr. og på gudstjeneste-
listen bagerst i bladet).

Selvom vinteren, kulden, mørket

stadig truer derude, går det dog mod
lysere tider, og inden længe står
påsken for døren. Jeg tror ikke, at jeg
tager munden for fuld ved at sige, at
også de kommende måneder kommer
til at sætte sit tydelige præg på vores
aktiviteter her i valgmenigheden –
hvad det mere konkret indebærer,
kan du læse om længere inde i dette
blad. Samtidig er Levring kirke, som
tidligere nævnt, lukket her henover
de kommende måneder, og det
betyder, at vi Påskedag har været
nødt til at leje os ind ude i Hinge
kirke. Eftersom det er en noget
mindre kirke end de andre, vi plejer
at benytte, kan der for tiden kun være
15 kirkegængere derude, og vi har
derfor besluttet at lave to gudstje-
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Siden sidst

Præsten meddeler
Jeg står til rådighed på alle tidspunk-
ter 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 telefo-
nen, så læg en 

Jeg har
tavshedspligt.

Mvh.

Line Louise
Peters

Begravelse:
Karen Møller Nielsen, Vinderslev
kirkegård

Konfirmander:
Følgende konfirmeres lørdag den 19.
juni i Vinderslev kirke:

Jakob Mikkelsen
Sofus Norman Kristensen
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nester Påskedag – begge med tilmel-
ding (se under arrangementer) – hhv.
kl. 10.30 og 12.00, så de, der gerne
vil til gudstjeneste Påskedag, har en
rimelig chance for at få en plads.

Mange har sikkert hørt en del tale i
medierne omkring udsættelse af
forårets konfirmationer. Her i valg-
menigheden har vi i samarbejde med
de to konfirmander og deres familier
besluttet at udsætte konfirmationen
til juni. Den nye dato for konfirmati-
onen bliver således lørdag den 19.
juni kl. 10 i Vinderslev kirke.

Ja, det er en mærkelig tid, vi lever i –
ikke mindst her i valgmenigheden,
fordi en menighed som vores også i
vid udstrækning lever og næres af, at
vi samles som menighed. Jeg synes
dog alligevel, at vi skal glæde os over
i denne tid, at vi fortsat kan mødes til
gudstjeneste, om end det er i stærkt
forkortet og reduceret form. Lad os
håbe og ønske for hinanden, at 2021
OGSÅ viser sig at åbne mulighed for
langt færre restriktioner, mange flere
knus og kram og meget mere stimlen
sammen.

Line Louise Peters

Ifølge vedtægterne skal Kjellerup og Omegns Valgmenigheds årlige general-
forsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Vi har imidlertid grundet Corona besluttet at udsætte generalforsamlingen, så
den afholdes den 20. maj 2021.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne høre synspunkter vedrørende
kommunikationen mellem bestyrelsen og valgmenighedens medlemmer.

Jeg tror, at vi alle har oplevet det forgangne år som noget specielt. Vi er ved at
være rigtig godt trætte af Coronaen. Det eneste, vi har holdt nogenlunde i
gang, er gudstjenesterne.

Vi kan glæde os over nogle rigtig gode gudstjenester med god tilslutning.

Klaus Drivsholm

Nyt fra bestyrelsen
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NY DATO!
Torsdag den 23.
september kl. 19
Foredrag: Grundtvig og
Kvinderne

- et performanceforedrag
med musik og fællessange v.
fortæller Else Mathiassen og
musikerne 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 forskellige kvinder
en afgørende rolle.

De tre foredragsholdere udtaler om foredraget.

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

Hvor intet andet nævnes, foregår arrangementer i salen på Kirkebakken 13.
Der er er altid fri entré, men der opkræves almindeligvis 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 hjemmesiden.
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Ordinær generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed

torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.00

i  valgmenighedens sal Kirkebakken 13

Dagsorden efter vedtægterne

1. Valg af  dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af  det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af  budget
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af  kontingent

7. Valg af  bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg fra bestyrelsen er: Mette Møller Nielsen,

Birthe Nørgaard Jacobsen

Lars Mølgaard

På valg som suppleant er: Lena Mortensen

8. Valg af  godkendt revisionsfirma
9. Præstens beretning

10.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Valgmenigh-
eden er som sædvanligt vært for traktementet denne aften.

På bestyrelsens vegne

Klaus Drivsholm

Ordinær Generalforsamling
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Torsdag den 19. august kl. 19
En aften med den nye Højskolesangbog

- et sangforedrag ved Jesper Mosbøl

Jesper Mosbøl har siddet med i udvalget omkring den 19. og seneste udgave
af Højskolesangbogen, der udkom i november 2020. Han er også redaktør af
’Sanghåndbogen’ – en håndbog, hvor man kan læse om alle sangene i Højsko-
lesangbogen. Gennem de sidste godt fire årtier har han arrangeret fællessang
fra Højskolesangbogen og vil denne aften også selv sidde bag klaveret. Han
vil guide os gennem Højskolesangbogen og ikke mindst lære os nogle af de
nye sange, der er kommet med. Som Jesper selv siger udtrykker det: ”Det har
været en lang tørke for fællessangen”, så lad os håbe, at vi denne aften igen
kan synge af  karsken bælg.

Jesper Mosbøl
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At frigøre den i granitten forstenede
Lad mig sige det, som I alt for sjældent
hører, og som vi i den voksne generation alt
for sjældent har mod til at fortælle jer: I er
en generation, der er utrolig hårdt ramt. I
mangler ikke skam i livet. En meget stor
del af jer er pligtopfyldende og forsøger
virkelig bare at gøre det godt, og gøre det
gode. Men mange af  jer har et liv, der er
fyldt med både skam og angst. Og der
bliver flere af jer.

Sådan skriver Christian Hjortkjær i
sin indledende tiltale til ungdommen i
sin nye bog Utilstrækkelig. Hvorfor
den nye moral gør de unge psykisk
syge. En bog som lige nu er nomine-
ret til Politikens Litteraturpris, og
som jeg i første omgang varmt vil
anbefale alle unge at læse, idet jeg
tror, at mange af jer vil kunne føle sig
både set, genkendt og ikke mindst
forstået i det, Christian skriver om i
bogen. Men sidder du nu, kære læser,
og er forælder – eller bedsteforælder
for den sags skyld – til en stor teen-
ager/ung voksen, der måske har det
svært i disse år, så synes jeg bestemt,
at også du skal unde dig selv at læse
denne bog.

For som Christian skriver det i bag-
sideteksten til bogen:

Når jeg har været ude og tale for en stor
flok unge, har jeg ofte oplevet, at de bagefter
har sagt ”Vil du ikke nok sige det her til
de voksne, for de forstår det ikke, og når jeg
så har talt for en ældre forsamling, så har
de sagt ”Vil du ikke nok sige det her
direkte til de unge, for jeg tror, de har brug
for at høre det.” Derfor denne bog.

Bogen er lille af omfang men ikke
desto mindre både vigtig og vedkom-
mende i sit indhold. Christian Hjort-
kjær er en fremragende formidler, der
virkelig formår den vanskelige kunst
at gøre svært stof letforståeligt uden
at forsimple. Og så ved han hvad han
taler om. I sit daglige virke som
højskolelærer på Silkeborg Højskole
møder han hvert halve år ca. 130 nye
unge mennesker. Christians påstand
er, at det hverken er sværere eller
lettere at være ung i dag, men at det
er anderledes svært. Som Christian
peger på, er det altid svært at være
søn af  sin far. Og datter af  sin mor.
Simpelthen fordi forældre-barn
relationen per definition bærer noget
problematisk i sig. Men fordi den
grundfølelse, vi bakser med i dag, er
en anden end tidligere, kan det være
svært for den ældre generation at
forstå, hvorfor det er svært at være
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NY DATO!
Onsdag den 9. juni kl. 19
”Alt andet end en fejlleverance”

Foredrag ved Line Louise Peters om Lise Nørgaard

Efter eget udsagn kom journalist og forfatter Lise Nørgaard til verden som en
fejlleverance. De sidste godt og vel 85 år har hun dog i utallige sammenhænge
flittigt modbevist denne påstand.

Denne foredragsaften vil tage os på en tidsrejse, der tegner et portræt af en
bemærkelsesværdig 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 Matador.
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ung i dag. I dag er det nemlig ikke –
som tidligere – skyldfølelse de unge
bakser med, men derimod følelsen af
utilstrækkelighed. Det vil i praksis
sige, at man ikke føler sig forkert,
fordi man har gjort noget forkert,
men derimod føler sig forkert netop
når man forsøger at gøre alting rigtigt.
At det forholder sig sådan skyldes, at
vi er gået fra et forbudssamfund til et
påbudssamfund. Hvad det indebærer
illustrerer Hjortkjær ved at pege på
sin bedstemor. Da hun var ung, stod
hun i en cirkel af forbud og regler, og
dette felt var tydeligt og afgrænset.
Gik hun over stregen fik hun et rap
over nallerne, og så skyndte hun sig
tilbage i cirklen igen. Og så sagde
hun undskyld. For nutidens unge ser
verden anderledes ud. I dag er der
meget få ting, man ikke må, men
utroligt mange ting, man skal. Du skal
fx gerne have en uddannelse – og den
skal helst være lang. Dertil kommer,
at det skal være den rigtige – det skal
være noget, du virkelig brænder for. Det
vil altså sige, at vi er gået fra en
række forbud til en række påbud.

Mange i den ældre generation vil
sikkert sige, at de unge i dag har så
mange muligheder – mange flere end
de unges egne forældre og
bedsteforældre. Hjortkjær peger i den
forbindelse på noget meget vigtigt,

nemlig at man ikke bliver psykisk syg
af  at have for mange muligheder.
Man bliver derimod syg af at blive
fortalt, at man er fri, men i praksis
skal leve op til moralsk perfektionis-
me. Det er nemlig dét, de mange
påbud i dag resulterer i. Regler og
forbud afføder skyld og neuroser,
hvorimod idealer og påbud afføder
skam, angst og en følelse af utilstræk-
kelighed.

Så hvad skal vi gøre ved dette enor-
me samfundsproblem, at flere unge
lider og får den ene diagnose efter
den anden? For noget bliver vi nødt
til at gøre, for som Hjortkjær så rigtigt
konstaterer ”vi bliver nødt til at satse
på ungdommen”. Hjortkjær har
gennem en del år forsket i Søren
Kierkegaard, og med baggrund i hans
tænkning peger han på, at livet både
er en gave og en opgave. Sandheden
er, at du ikke selv er skyld i en meget
stor del af din egen fortid, men det er
din opgave at tage ansvar for det, der
ikke er din skyld – for ellers bliver det
din undskyldning.

Læsningen af Hjortkjærs bog fik mig
til at tænke på nogle linjer fra Göran
Tunstrøm roman ’Juleoratoriet, som
er så smukke, at de i sig selv må
betegnes som et skriftsted:

Kærligheden er at give et andet menneske
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Bestyrelsen og jeg er blevet enige om, at vi udskyder forårets foredragsarran-
gementer, og da vi allerede har nogle af datoerne på plads, vil vi gerne
informere jer om, hvilke arrangementer, vi forhåbentlig kan glæde os til hen
på sensommeren og først på efteråret.

Foredraget om Lise Nørgaard har vi dog rykket til juni, såfremt, at vi har et
arrangement på programmet i det tilfælde, at landet til den tid er lukket så
meget op, at arrangementer kan afvikles.

Tirsdag den 16. marts
Hørup kirke kl. 17
Kort nadvergudstjeneste uden prædiken.

Søndag den 4. april
Påskedag
Hinge kirke
kl. 10.30 og 12
I år til påske er vi udfordret både af Corona og af, at Levring kirke er under
renovering og derfor er lukket. Vi har derfor lejet os ind i Hinge kirke, hvor
der pt. er plads til max 15 kirkegængere. Derfor har vi lavet to gudstjenester
denne dag – begge med tilmelding.

Tilmelding efter ”først til mølleprincippet” til en af de to gudstjenester hos Jytte Haarup
på 20 54 75 03 eller h.lolk@live.dk senest fredag den 2. april.

Torsdag den 20. maj kl. 19
Generalforsamling - Kirkebakken 13
Nærmere info se side 5 i dette blad.

Arrangementer
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har sagt ”Vil du ikke nok sige det her til
de voksne, for de forstår det ikke, og når jeg
så har talt for en ældre forsamling, så har
de sagt ”Vil du ikke nok sige det her
direkte til de unge, for jeg tror, de har brug
for at høre det.” Derfor denne bog.

Bogen er lille af omfang men ikke
desto mindre både vigtig og vedkom-
mende i sit indhold. Christian Hjort-
kjær er en fremragende formidler, der
virkelig formår den vanskelige kunst
at gøre svært stof letforståeligt uden
at forsimple. Og så ved han hvad han
taler om. I sit daglige virke som
højskolelærer på Silkeborg Højskole
møder han hvert halve år ca. 130 nye
unge mennesker. Christians påstand
er, at det hverken er sværere eller
lettere at være ung i dag, men at det
er anderledes svært. Som Christian
peger på, er det altid svært at være
søn af  sin far. Og datter af  sin mor.
Simpelthen fordi forældre-barn
relationen per definition bærer noget
problematisk i sig. Men fordi den
grundfølelse, vi bakser med i dag, er
en anden end tidligere, kan det være
svært for den ældre generation at
forstå, hvorfor det er svært at være

11

NY DATO!
Onsdag den 9. juni kl. 19
”Alt andet end en fejlleverance”

Foredrag ved Line Louise Peters om Lise Nørgaard

Efter eget udsagn kom journalist og forfatter Lise Nørgaard til verden som en
fejlleverance. De sidste godt og vel 85 år har hun dog i utallige sammenhænge
flittigt modbevist denne påstand.

Denne foredragsaften vil tage os på en tidsrejse, der tegner et portræt af en
bemærkelsesværdig 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 Matador.
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livskraft. Det er at frigøre den i granitten
forstenede, så man får lov at se fodsålerne
danse. Også hvis de danser bort fra én selv.

Vores børns trivsel og velbefindende
er vi som forældre ikke til fulde herre
over – særligt ikke når de bliver
teenagere og voksne. Men vi kan give
dem livskraft og ”frigøre den i granit-
ten forstenede”, fx ved at give dem
håb ved at indrømme, hvor vi selv
tog fejl, som Hjortkjær foreslår i
’Utilstrækkelig’. Og netop her kom-
mer kristendommen ind i billedet.

I kristendommen får vi fortalt, at vi
er syndere. En sådan tilgang til
mennesket bryder mange moderne
mennesker sig imidlertid ikke om.
Men her er det måske værd lige at
standse op et øjeblik, for hvad vil det
egentlig sige, at vi er syndere? Ja, det
vil sige, at du og jeg vokser til at være
nogen, der i givne situationer svigter.
Man kunne også udtrykke det på den
måde, at vi indimellem ”misser
målet”. Vi er altså hverken perfekte
eller fuldkomne. Men det behøver vi
heller ikke at stræbe efter at blive, for
Gud har, i skikkelse af Jesus, som
blev menneske og som tog bolig
iblandt os og lod sig korsfæste, taget
vores synder på sig – ”du bar alver-
dens synder”, som det lyder i salmen

O du Guds lam. Det betyder natur-
ligvis ikke, at vi bare kan opføre os,
som det passer os. I kristendommen
ligger der en tanke om, at man skal
ligne eller forsøge at efterligne
Kristus, ham der var fuldkommen.
Men ved siden af  dette ideal ligger
samtidig nåden. Nåden er med til at
balancere regnskabet så at sige, for
den tilsiger dig, at du altid allerede er
elsket.

I sin bedste udgave er kristendom-
men en kombination af på den ene
side en stærk etisk forpligtelse på at
leve op til idealet OG en barmhjertig
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og kærlig eftergivelse af den util-
strækkelighed, som idealet uund-
gåeligt afføder. I dag synes vi imid-
lertid at have glemt nåde-delen og
således befinde os i en rendyrket
moralsk perfektionisme, der netop er
nådes-løs og ubarmhjertig i sin dom,
som Hjortkjær peger på.

Så igen må vi spørge, hvad skal vi
gøre ved det?

Hjortkjær er med sin bog ikke ude på
at sænke kravene til nutidens ung-
dom, men derimod skærpe dem. Fo,r
som han siger, målet er ikke at fjerne
utilstrækkelighedsfølelsen. Målet er at
finde de idealer, det er værd at være
utilstrækkelig overfor. Der findes
både udmattende påbud og opbyggelige
påbud. De udmattende påbud er
dem, der kommer udefra – de antyder
mere eller mindre, at der er en fejl
eller en mangel hos dig, hvorimod de
opbyggelige påbud afkræver lige så
meget mod, som de kræver ansvar. Og
her vil min opbyggelige tale til ung-
dommen lyde som følger:

Kære unge menneske,

Du skal gøre dig umage her i livet, men du
skal samtidig være klar over, at du aldrig
bliver perfekt. Når du bliver fortalt, at du
er god nok, så vid at det er velment, men

vid samtidig med dig selv, at det at forsøge
på at være god nok er skruen uden ende.
Den dybeste frihed, et menneske kan få, er
at vide sig elsket som den, der ikke er god
nok.

Du skal ikke stå fuldstændigt af
samfundstoget – og i den forstand koble af.
Du skal snarere koble ud, ligesom man gør
i en bil. Og dette skal du gøre længe nok
til, at du opdager, at du er ansvarshavende
chauffør – og redaktør – i dit eget liv.

Og husk nu i den forbindelse, at en
redaktør ikke er en, der skriver artiklerne
selv. Han ordner dem derimod, så de
kommer i den rigtige rækkefølge:

”Jeg har ladet mig fortælle…” Det har i
grunden ethvert menneske. Livshistorie er
ikke noget du har, det er noget du er. Og du
er slet ikke noget udenom din livshistorie.
Og så længe du er i live,  skal den livs-
historie fortælles så godt som muligt.

Så kære læser, tilbage er bare ét
spørgsmål: Hvem er du?

 …det kan du jo passende bruge
denne corona-nedlukkende tid til at
spørge dig selv om.

Line Louise Peters
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ung i dag. I dag er det nemlig ikke –
som tidligere – skyldfølelse de unge
bakser med, men derimod følelsen af
utilstrækkelighed. Det vil i praksis
sige, at man ikke føler sig forkert,
fordi man har gjort noget forkert,
men derimod føler sig forkert netop
når man forsøger at gøre alting rigtigt.
At det forholder sig sådan skyldes, at
vi er gået fra et forbudssamfund til et
påbudssamfund. Hvad det indebærer
illustrerer Hjortkjær ved at pege på
sin bedstemor. Da hun var ung, stod
hun i en cirkel af forbud og regler, og
dette felt var tydeligt og afgrænset.
Gik hun over stregen fik hun et rap
over nallerne, og så skyndte hun sig
tilbage i cirklen igen. Og så sagde
hun undskyld. For nutidens unge ser
verden anderledes ud. I dag er der
meget få ting, man ikke må, men
utroligt mange ting, man skal. Du skal
fx gerne have en uddannelse – og den
skal helst være lang. Dertil kommer,
at det skal være den rigtige – det skal
være noget, du virkelig brænder for. Det
vil altså sige, at vi er gået fra en
række forbud til en række påbud.

Mange i den ældre generation vil
sikkert sige, at de unge i dag har så
mange muligheder – mange flere end
de unges egne forældre og
bedsteforældre. Hjortkjær peger i den
forbindelse på noget meget vigtigt,

nemlig at man ikke bliver psykisk syg
af  at have for mange muligheder.
Man bliver derimod syg af at blive
fortalt, at man er fri, men i praksis
skal leve op til moralsk perfektionis-
me. Det er nemlig dét, de mange
påbud i dag resulterer i. Regler og
forbud afføder skyld og neuroser,
hvorimod idealer og påbud afføder
skam, angst og en følelse af utilstræk-
kelighed.

Så hvad skal vi gøre ved dette enor-
me samfundsproblem, at flere unge
lider og får den ene diagnose efter
den anden? For noget bliver vi nødt
til at gøre, for som Hjortkjær så rigtigt
konstaterer ”vi bliver nødt til at satse
på ungdommen”. Hjortkjær har
gennem en del år forsket i Søren
Kierkegaard, og med baggrund i hans
tænkning peger han på, at livet både
er en gave og en opgave. Sandheden
er, at du ikke selv er skyld i en meget
stor del af din egen fortid, men det er
din opgave at tage ansvar for det, der
ikke er din skyld – for ellers bliver det
din undskyldning.

Læsningen af Hjortkjærs bog fik mig
til at tænke på nogle linjer fra Göran
Tunstrøm roman ’Juleoratoriet, som
er så smukke, at de i sig selv må
betegnes som et skriftsted:

Kærligheden er at give et andet menneske
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Bestyrelsen og jeg er blevet enige om, at vi udskyder forårets foredragsarran-
gementer, og da vi allerede har nogle af datoerne på plads, vil vi gerne
informere jer om, hvilke arrangementer, vi forhåbentlig kan glæde os til hen
på sensommeren og først på efteråret.

Foredraget om Lise Nørgaard har vi dog rykket til juni, såfremt, at vi har et
arrangement på programmet i det tilfælde, at landet til den tid er lukket så
meget op, at arrangementer kan afvikles.

Tirsdag den 16. marts
Hørup kirke kl. 17
Kort nadvergudstjeneste uden prædiken.

Søndag den 4. april
Påskedag
Hinge kirke
kl. 10.30 og 12
I år til påske er vi udfordret både af Corona og af, at Levring kirke er under
renovering og derfor er lukket. Vi har derfor lejet os ind i Hinge kirke, hvor
der pt. er plads til max 15 kirkegængere. Derfor har vi lavet to gudstjenester
denne dag – begge med tilmelding.

Tilmelding efter ”først til mølleprincippet” til en af de to gudstjenester hos Jytte Haarup
på 20 54 75 03 eller h.lolk@live.dk senest fredag den 2. april.

Torsdag den 20. maj kl. 19
Generalforsamling - Kirkebakken 13
Nærmere info se side 5 i dette blad.

Arrangementer
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den nye moral gør de unge psykisk
syge. En bog som lige nu er nomine-
ret til Politikens Litteraturpris, og
som jeg i første omgang varmt vil
anbefale alle unge at læse, idet jeg
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Onsdag den 9. juni kl. 19
”Alt andet end en fejlleverance”

Foredrag ved Line Louise Peters om Lise Nørgaard

Efter eget udsagn kom journalist og forfatter Lise Nørgaard til verden som en
fejlleverance. De sidste godt og vel 85 år har hun dog i utallige sammenhænge
flittigt modbevist denne påstand.

Denne foredragsaften vil tage os på en tidsrejse, der tegner et portræt af en
bemærkelsesværdig 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 Matador.
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Ordinær generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed

torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.00

i  valgmenighedens sal Kirkebakken 13

Dagsorden efter vedtægterne

1. Valg af  dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af  det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af  budget
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af  kontingent

7. Valg af  bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg fra bestyrelsen er: Mette Møller Nielsen,

Birthe Nørgaard Jacobsen

Lars Mølgaard

På valg som suppleant er: Lena Mortensen

8. Valg af  godkendt revisionsfirma
9. Præstens beretning

10.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Valgmenigh-
eden er som sædvanligt vært for traktementet denne aften.

På bestyrelsens vegne

Klaus Drivsholm

Ordinær Generalforsamling
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Torsdag den 19. august kl. 19
En aften med den nye Højskolesangbog

- et sangforedrag ved Jesper Mosbøl

Jesper Mosbøl har siddet med i udvalget omkring den 19. og seneste udgave
af Højskolesangbogen, der udkom i november 2020. Han er også redaktør af
’Sanghåndbogen’ – en håndbog, hvor man kan læse om alle sangene i Højsko-
lesangbogen. Gennem de sidste godt fire årtier har han arrangeret fællessang
fra Højskolesangbogen og vil denne aften også selv sidde bag klaveret. Han
vil guide os gennem Højskolesangbogen og ikke mindst lære os nogle af de
nye sange, der er kommet med. Som Jesper selv siger udtrykker det: ”Det har
været en lang tørke for fællessangen”, så lad os håbe, at vi denne aften igen
kan synge af  karsken bælg.

Jesper Mosbøl
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nester Påskedag – begge med tilmel-
ding (se under arrangementer) – hhv.
kl. 10.30 og 12.00, så de, der gerne
vil til gudstjeneste Påskedag, har en
rimelig chance for at få en plads.

Mange har sikkert hørt en del tale i
medierne omkring udsættelse af
forårets konfirmationer. Her i valg-
menigheden har vi i samarbejde med
de to konfirmander og deres familier
besluttet at udsætte konfirmationen
til juni. Den nye dato for konfirmati-
onen bliver således lørdag den 19.
juni kl. 10 i Vinderslev kirke.

Ja, det er en mærkelig tid, vi lever i –
ikke mindst her i valgmenigheden,
fordi en menighed som vores også i
vid udstrækning lever og næres af, at
vi samles som menighed. Jeg synes
dog alligevel, at vi skal glæde os over
i denne tid, at vi fortsat kan mødes til
gudstjeneste, om end det er i stærkt
forkortet og reduceret form. Lad os
håbe og ønske for hinanden, at 2021
OGSÅ viser sig at åbne mulighed for
langt færre restriktioner, mange flere
knus og kram og meget mere stimlen
sammen.

Line Louise Peters

Ifølge vedtægterne skal Kjellerup og Omegns Valgmenigheds årlige general-
forsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Vi har imidlertid grundet Corona besluttet at udsætte generalforsamlingen, så
den afholdes den 20. maj 2021.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne høre synspunkter vedrørende
kommunikationen mellem bestyrelsen og valgmenighedens medlemmer.

Jeg tror, at vi alle har oplevet det forgangne år som noget specielt. Vi er ved at
være rigtig godt trætte af Coronaen. Det eneste, vi har holdt nogenlunde i
gang, er gudstjenesterne.

Vi kan glæde os over nogle rigtig gode gudstjenester med god tilslutning.

Klaus Drivsholm

Nyt fra bestyrelsen

13

NY DATO!
Torsdag den 23.
september kl. 19
Foredrag: Grundtvig og
Kvinderne

- et performanceforedrag
med musik og fællessange v.
fortæller Else Mathiassen og
musikerne 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 forskellige kvinder
en afgørende rolle.

De tre foredragsholdere udtaler om foredraget.

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

Hvor intet andet nævnes, foregår arrangementer i salen på Kirkebakken 13.
Der er er altid fri entré, men der opkræves almindeligvis 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 hjemmesiden.
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besluttet at udsætte konfirmationen
til juni. Den nye dato for konfirmati-
onen bliver således lørdag den 19.
juni kl. 10 i Vinderslev kirke.

Ja, det er en mærkelig tid, vi lever i –
ikke mindst her i valgmenigheden,
fordi en menighed som vores også i
vid udstrækning lever og næres af, at
vi samles som menighed. Jeg synes
dog alligevel, at vi skal glæde os over
i denne tid, at vi fortsat kan mødes til
gudstjeneste, om end det er i stærkt
forkortet og reduceret form. Lad os
håbe og ønske for hinanden, at 2021
OGSÅ viser sig at åbne mulighed for
langt færre restriktioner, mange flere
knus og kram og meget mere stimlen
sammen.

Line Louise Peters

Ifølge vedtægterne skal Kjellerup og Omegns Valgmenigheds årlige general-
forsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Vi har imidlertid grundet Corona besluttet at udsætte generalforsamlingen, så
den afholdes den 20. maj 2021.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne høre synspunkter vedrørende
kommunikationen mellem bestyrelsen og valgmenighedens medlemmer.

Jeg tror, at vi alle har oplevet det forgangne år som noget specielt. Vi er ved at
være rigtig godt trætte af Coronaen. Det eneste, vi har holdt nogenlunde i
gang, er gudstjenesterne.

Vi kan glæde os over nogle rigtig gode gudstjenester med god tilslutning.

Klaus Drivsholm

Nyt fra bestyrelsen
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NY DATO!
Torsdag den 23.
september kl. 19
Foredrag: Grundtvig og
Kvinderne

- et performanceforedrag
med musik og fællessange v.
fortæller Else Mathiassen og
musikerne 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 forskellige kvinder
en afgørende rolle.

De tre foredragsholdere udtaler om foredraget.

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

Hvor intet andet nævnes, foregår arrangementer i salen på Kirkebakken 13.
Der er er altid fri entré, men der opkræves almindeligvis 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 hjemmesiden.
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gudstjenesten og i menighedens
fællesskab.

Til gengæld har vi været så heldige, at
vi har indledt samarbejde med Signe
Hostrup, der gerne vil virke som
kirkesanger i denne tid. Jeg har
personligt været meget glad for, at
have Signe med som kirkesanger, nu
hvor vi ikke må synge, og jeg ved, at
der er flere af jer fra menigheden, der
har udtrykt, at det har været dejligt, at
Signe har været kirkesanger. Derfor er
det også min forhåbning, at samarbej-
det kan fortsætte i en eller anden
form, også når vi engang er ude af
corona-restriktionerne. Det tror jeg,
at der med tiden vil kunne komme
rigtig meget godt ud af.

Derudover giver de korte gudstjenes-
ter, vi kun kan holde nu, ikke særlig
god mulighed for nadver. Derfor har
jeg, i samarbejde med bestyrelsen,
besluttet, at vi prøver at lave nadver-
gudstjeneste på hverdage. I første
omgang forsøger vi os med to
planlagte gudstjenester, den første
har været afholdt, når dette kirkeblad
rammer jeres postkasser, den anden
ligger i marts (se nærmere informa-
tion under arr. og på gudstjeneste-
listen bagerst i bladet).

Selvom vinteren, kulden, mørket

stadig truer derude, går det dog mod
lysere tider, og inden længe står
påsken for døren. Jeg tror ikke, at jeg
tager munden for fuld ved at sige, at
også de kommende måneder kommer
til at sætte sit tydelige præg på vores
aktiviteter her i valgmenigheden –
hvad det mere konkret indebærer,
kan du læse om længere inde i dette
blad. Samtidig er Levring kirke, som
tidligere nævnt, lukket her henover
de kommende måneder, og det
betyder, at vi Påskedag har været
nødt til at leje os ind ude i Hinge
kirke. Eftersom det er en noget
mindre kirke end de andre, vi plejer
at benytte, kan der for tiden kun være
15 kirkegængere derude, og vi har
derfor besluttet at lave to gudstje-
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Siden sidst

Præsten meddeler
Jeg står til rådighed på alle tidspunk-
ter 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 telefo-
nen, så læg en 

Jeg har
tavshedspligt.

Mvh.

Line Louise
Peters

Begravelse:
Karen Møller Nielsen, Vinderslev
kirkegård

Konfirmander:
Følgende konfirmeres lørdag den 19.
juni i Vinderslev kirke:

Jakob Mikkelsen
Sofus Norman Kristensen
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I skrivende stund daler sneen stille
ned udenfor mit kontorvindue, og jeg
sidder og tænker på, hvor underlig en
undtagelsestilstand, vi befinder os –
og desværre har befundet os i, læng-
ere end hvad nogen af os havde
kunnet forestille os for blot et år
siden. Det har virkelig været en
meget meget mærkelig tid at starte
som præst på. For nogle uger siden
skrev en kollega til mig, ”Line, jeg
håber, at du om mange år vil kunne
se tilbage på denne tid som en ret lille
parentes.” Om det bliver tilfældet kan
jo kun fremtiden afsløre, men jeg tror
i hvert fald, at jeg sent vil jeg glem-
me, hvordan min første jul som præst
her i Kjellerup endte noget ander-
ledes, end jeg havde håbet. Jeg er og
var utrolig ked af og ærgerlig over, at
vi måtte aflyse samtlige af julens og
nytårets gudstjenester. Selvom vi
allerede før jul var klar over, at der
var restriktioner på deltagerantallet,
havde jeg set meget frem til at ind-
lede juleaften med julegudstjeneste
sammen med jer – og ikke mindst
have muligheden for personligt at
ønske jer en glædelig jul og et godt
nytår. Til gengæld vil jeg gerne benyt-
te lejligheden nu til at takke for, at

flere af jer i dagene op til jul var forbi
med en julehilsen på Kirkebakken.
Det betød rigtig meget for mig!

Efter nytår blev det heldigvis igen
muligt at holde gudstjeneste. Da vi
skulle have vores første gudstjeneste
efter nedlukningen søndag den 10.
januar, havde jeg godt tænkt, om der
mon ville komme nogen, men den
bekymring skulle vise sig at blive
gjort til skamme, da jeg inden gudst-
jenestens start kunne se, at der var
mødt 24 op. Faktisk omkring det
maksimale antal af, hvad vi for tiden
må være i Vinderslev. Afstandskrav-
ene er nemlig her i det nye år blevet
skærpet yderligere, og det betyder, at
vi pt. max må være 25 i Vinderslev,
22 i Hørup og 20 i Levring (som godt
nok i disse måneder er lukket pga.
renovering).

Dertil kommer, at vi også er udfor-
dret på varigheden af gudstjenester-
ne, der skal holde sig indenfor en
varighed på 30 min. Fællessang er
desværre heller ikke muligt lige for
tiden. Særligt fællessangen mærker
jeg, at vi i den grad mangler, idet det
ikke mindst er bl.a. fællessangen, der
er med til at binde os sammen i

Præstens side
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Hvor intet andet anføres,
er gudstjenesten  10.30

GUDSTJENESTER

Alle gudstjenester er v. Line Louise Peters

Evt. ændringer annoceres i Kjellerup Tidende og på kjellerupvalgmenighed.dk

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2)
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Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i den have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
 i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere
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Tryk: Johansen grafisk
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