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Alle gode gaver

de kommer ovenned,

så tak da Gud, ja pris dog Gud

for al hans kærlighed!

Matthias Claudius 1782

Jakob Knudsen 1891
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Præstens side
I skrivende stund sidder jeg på mit
præstekontor og ser (og hører!)
regnen piske ned og være i gang med
at forvandle kirkebakken til én stor
vandpyt. Ak, ja, du kære danske
sommer, du er jo i sandhed i sindet
lunefuld! Men hva’, vi skal vel ikke
for alvor klage med det flotte som-
mervejr, vi allerede har haft i både
juni og juli.

Når dette nummer af kirkebladet
rammer postkasserne rundt omkring,
er jeg allerede godt i gang med

Pastoralseminariet. “Glæder du dig?”
har venner og familie spurgt mig i
løbet af sommeren, og ja, det gør jeg
bestemt! Jeg er, som jeg vist også ved
andre lejligheder har fået nævnt både
meget glad og taknemmelig for, at
bestyrelsen har bakket op om mit
ønske om at tage dette kursus og
været medvirkende til, at det over-
hovedet kan blive en realitet. Men jeg
er også fuld af spændingsfuld for-
ventning om, hvad efteråret vil bringe
og byde på, og én ting er sikkert – jeg
kan love jer, at jeg vil udnytte min

Årets konfirmander 2021: Jakob Mikkelsen og Sofus Norman Kristensen.
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Præstens side
orlov her fra valgmenigheden til at
suge til mig af  viden og erfaring. Men
derudover vil jeg også bruge efteråret
på en anden ting, nemlig at tænke
grundigt over, hvordan mit ophold i
Århus kan omsættes i mit daglige
præstevirke her i Kjellerup, når jeg
vender tilbage. Det er vitterligt min
forhåbning, at efteråret ikke blot
bliver mig selv til gavn, men i høj
grad også valgmenigheden. Over-
vejelser over, hvad det vil sige at
være grundtvigsk valgmenighed anno
2021, og hvorfor vi overhovedet
stadig har vores berettigelse, er
spørgsmål som, med tanke på de
pressede medlemstal generelt i de
grundtvigske valgmenigheder, i
stigende grad synes aktuelle.

Det tager tid at komme ind på livet
af hinanden som præst og menighed,
og vi er fortsat i gang med at lære
hinanden at kende. En proces der
uden tvivl er blevet både besværlig-
gjort og forlænget pga. den mærkelige
vinter, 2021 har været.

Nu ser vi så ind i et efterår, som
byder på mange arrangementer.
Arrangementer, der ikke blot foregår

her i Kjellerup, men også andre
steder rundt i Jylland. Det gælder
Grundtvigs fødselsdag, som markeres
den 8. september med gudstjeneste,
middag og foredrag på Skærum
Mølle, årsmødet i slutningen af
september i foreningen af  Grundt-
vigske valg- og frimenigheder i
Rødding og Bovlund og ikke mindst
det traditionsrige efterårsmøde i
vores lille midt- og vestjyske “valg-
menighedsfamilie”, som i år arran-
geres af  menigheden i Lemvig. For
mit vedkommende er det jo første
gang, jeg har fornøjelsen af at opleve
disse arrangementer, hvilket jeg ser
rigtig meget frem til. Samtidig håber
jeg også, at der er flere fra vores
menighed, som har lyst til at deltage i
og bakke op om et eller flere af disse
arrangementer. For en menighed som
vores, der i høj grad lever af, at vi
mødes og samles som menighed får,
åndenød, når vi ikke har mulighed for
dette. Derfor tror jeg også, at vinte-
rens coronanedlukning i den grad har
øget behovet for, at vi igen har noget
– også udover gudstjenester og andre
kirkelige handlinger – at samles om.

Og vi skal altid være opmærksomme
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på, at vi som menighed ikke får
lukket os for meget om os selv.
Derfor tror jeg også, at vi som me-
nighed kan have stor glæde af indi-
mellem sammen at bevæge os ud af
Kjellerup og få det derhjemme lidt på
afstand. For det er nemlig også
derude, med afstand til det hjemlige
og trygge, at man kan hente ny
næring og inspiration og måske
vigtigst af alt igen få blik for det, vi
hver især i hverdagen så let kan
komme til at overse: hinanden!

Fremtiden kan ingen af os jo spå om,
og 2020 og 2021 har afsløret for os,
at tingene kun alt for hurtigt kan
ændre sig på en måde, vi slet ikke
havde forestillet os. Derfor kan det
også være, at der er arrangementer,
der må aflyses også dette efterår. Jeg
håber af hele mit hjerte ikke, at dette
bliver tilfældet, men alligevel kan jeg
kun opfordre til, at man fortsat
løbende holder sig orienteret på
hjemmesiden, hvor evt. aflysninger/
ændringer vil fremgå.

Men lad os foreløbig gå efteråret i
møde med håbet om, at det igen
bliver muligt at mødes – både i og

udenfor Kjellerup. På gensyn og vi ses!

Line Louise Peters

Årets konfirmander 2021 foran Vinderslev kirke

Præstens side
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Nyt fra bestyrelensen
Bestyrelsen kunne den 9. juni afvikle
årets generalforsamling, og vi er glade
for, at det lykkedes inden sommer-
ferien.  Efter generalforsamlingen har
bestyrelsen konstitueret sig som
følger:

Formand: Jytte Haarup Jensen

Næstformand: Birthe Nørgaard
Jacobsen

Kasserer: Arne Christensen

Sekretær: Mette Møller Nielsen

Medlem: Lena Fruegaard
Mortensen (nyvalgt

Medlem: Klaus Drivsholm

Medlem: Kristian Høgedal

1 suppleant: Lars Mølgaard

2 suppleant: Hanne M. Jensen
(nyvalgt suppleant)

Referat fra generalforsamlingen kan
ses på hjemmesiden:
www.kjellerupvalgmenighed.dk

Samtidig med, at vi har kunnet byde
Lene og Signe velkommen i valgme-

nigheden, byder dette efterår også på
en afsked, nemlig med vores mange-
årige og trofaste kirketjener i Hørup
og Levring, Bent Sørensen, som nu
går på pension. Bestyrelsen vil gerne
sige Bent stor tak for indsatsen
gennem de mange år, han har været
hos os, og det markerer vi søndag
den 5. september i Levring kirke.
Efter gudstjenesten vil bestyrelsen
være vært ved et lille traktement i
form af  kransekage og et glas bobler.
Der er denne dag således mulighed
for at tage behørig afsked med
Bent(se også under arrangementer).

   På vegne af  bestyrelsen

Jytte Haarup Jensen
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Søndag den 5. september kl. 10.30

Afsked for kirketjener Bent Sørensen

Efter højmessen kl. 10.30 i Levring kirke vil vi tage behørig afsked med kirke-
tjener Bent Sørensen. Der vil være kransekage og et glas bobler i våbenhuset.

Onsdag den 8. september kl. 17.00

Grundtvigs fødselsdag på Skærum Mølle

Programmet kan ses på hjemmesiden www.kjellerupvalgmenighed.dk

Tilmelding kan ske direkte til Jytte Haarup Jensen senest onsdag den 1.
september, så sørger vi for fælles at tilmelde dem fra Kjellerup, der gerne vil
med. Der er også mulighed for fælles
kørsel.

Torsdag den 23. september
kl. 19.00

Valgmenighedens sal

Foredrag: Grundtvig og Kvinder-
ne

- et performanceforedrag med musik og
fællessange v. fortæller Else Mathiassen og
musikerne Torben Lassen og Karen
Sørensen

Grundtvigs betydning for sin egen tid

Arrangementer
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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.

Weekendarrangement 25.-26. september i Rødding og
Bovlund

Årsmøde i Foreningen af  Grundtvigske Valg- og Frimenigheder

Årsmødet 2021 står i år i Genforeningens tegn. Sidste år var det 100 år siden
Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Dette fejres i år, da årsmødet
sidste år måtte aflyses pga. coronapandemien.

Programmet byder udover afholdelse af foreningens årlige generalforsamling
bl.a. på flere foredrag om Genforeningen samt koncert lørdag aften på
Rødding Højskole med Den Danske Salmeduo. Søndag formiddag er der
gudstjeneste i Bovlund Frimenighedskirke v. frimenighedspræst Sten Kaalø.

Årsskrift med mere detaljeret program kan hentes på Kirkebakken 13 eller i
kirkerne.

Der er mulighed for at overnatte privat i Rødding eller Bovlund eller på Rødding
Højskole. Ønske om overnatning tilkendegives samtidig med tilmelding.

Arrangementer
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Pris: 650 kr. for voksne/250 kr. for børn og unge under 18 år

Tilmelding: Direkte til Jytte Haarup Jensen senest søndag den 19. september

Søndag den 10. oktober kl. 10.00

Efterårsmøde for De Midt- og Vestjyske Valgmenigheder

Lemvig Valgmenighedskirke, Kirkevej 6, Lemvig og pa Lomborg Gymnastik-
og Idrætsefterskole, Lars Eriksens Vej 15, Lomborg

Program:

10.00 Gudstjeneste i Johanneskirken i Lemvig

10.45 Mulighed for kort kig i skulpturparken

11.15 Samling på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

11.30 Foredrag v/ Ole Hartling: “Den ottende dødssynd – om
tingsliggørelsen af  mennesker”

12.45 Frokost

13.30 Samling m. sang (og en kop kaffe?)

13.45 Levende fortælling, første afdeling v/ Caspar Koch

14.30 Kaffepause

15.00 Levende fortælling, anden afdeling v/ Caspar Koch

15.45 Afslutning med sang

Arrangementer
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Dagen slutter omkring kl. 16.

Der kan evt. være mulighed for fælleskørsel

Pris: 250 kr.

Tilmelding: Foregår direkte til Jytte Haarup Jensen, hvorefter vi samlet tilmel-
der alle dem, der gerne vil deltage fra Kjellerup.

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 29. september

Arrangeret af  Lemvig Valgmenighed i samarbejde med De Midt- og Vestjyske
Valgmenigheder

Søndag den 21. november kl. 14

Julekoncert i Hørup kirke

Rikke Johnsen og Rune Vestergaard Schmidt kommer og spiller sammen med
Valgmenighedens organist, Lene Henriksen og kirkesanger, Signe Hostrup. 

Rikke og Rune er to rutinerede musikere med megen erfaring inden for
scenekunst og musikalsk optræden. Rikke har en smuk altstemme og Rune
spiller på næsten alt, men mest på bas. 

Sammen vil de fire musikere spille julemusik i en times tid og bringe
julestemningen helt i top. 

Efter koncerten er der kaffe i Valgmenighedens sal.

Arrangementer
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Siden sidst
Dåb

Adalina-Furiosa Grundahl Balle Nielsen,
Hørup kirke

Begravelse/Bisættelse

Knud Petersen, Vinderslev kirke

Ingrid Møller Obionu Overby, Levring kirke

Præsten meddeler

I perioden 2.8-17.12
(begge dage incl.) har
jeg orlov grundet
uddannelse på Pasto-
ralseminariet. I denne
periode kan vikar-
præst Kirsten Høg
kontaktes, både hvad angår kirkelige
handlinger eller ønske om samtale.
Fastnettelefonen er viderestillet til
Kirsten, hvorfor der fortsat kan ringes på
tlf. 8688 1110.

VALGMENIGHEDENS  ANSATTE

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

Lene Henriksen, organist

BESTYRELSE

Jytte Haarup Jensen, formand
Hvidgranen 3, 8620 Kjellerup

Birthe Nørgaard Jacobsen, næstformand

Arne Christensen, kasserer
Humlebøgen 13, 8620 Kjellerup

sekretær
Mausingvej 20, 8620 Kjellerup
mmn@fibermail.dk ................. 8688 6789

Klaus Drivsholm
Kaj Munks Vej 2, 8620 Kjellerup

Kristian Høgedal
Elsborgvej 80, 8840 Rødkærsbro

krho@byggetek.d 4198 2027

Lena Fruergaard Mortensen

FORRETNINGSFØRER

Kirsten Christensen
www.kjellerupvalgmenighed.dk

Æret være deres minde
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Hvor intet andet anføres,
er gudstjenesten kl. 10.30

GUDSTJENESTER

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2)

Søn den 5. september 14. s. e. trinitatis Levring

Søn den 12. september 15. s. e. trinitatis Hørup kl. 19.00

Lør den 25.september -

Søn den 26. september 17. s. e. trinitatis Årsmøde Rødding-Bovlund

Søn den 3. oktober 18. s. e. trinitatis Vinderslev v/Marianne
Gyldenkærne

Søn den 10. oktober 19. s. e. trinitatis Lemvig kl. 10 efterårsmøde

Søn den 17. oktober 20. s. e. trinitatis Hørup

Søn den 7. november Alle helgens dag Vinderslev

Søn den 14. november 24. s. e. trinitatis Hørup kl. 16 v/Morten Kvist

Søn den 28. november 1. søn i advent Vinderslev

Der er som regel kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Medmindre andet er angivet, er gudstjenesten i denne periode ved Kirsten Høg.
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Returneres ved adresseændring

Motiv fra Kirkebkken 13

KJELLERUP OG OMEGNS

VALGMENIGHED

Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 11 10

www. kjellerupvalgmenighed.dk


