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Nu dufter vi af jul igen

og Kristus kom til fods herhen
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Nyt år - nye begyndelser

Endnu et år går snart på hæld – og
hvilket år! 2021 blev endnu et år,
som i høj grad har båret præg af
nedlukninger, coronarestriktioner,
aflysninger og udsættelser. Efteråret
har for mit vedkommende desuden
budt på kursus på Pastoralseminariet,
og inden længe vender jeg så for alvor
tilbage til præstegerningen i Kjellerup
– og det glæder jeg mig til!

Det er desværre en usikker tid, vi
lever i stadigvæk, og alt tyder på, at vi
også denne vinter bliver berørt af
pandemiens konsekvenser. Bestyrel-
sen og jeg håber dog stadig kraftigt
på, at det bliver muligt at mødes –
også her hen over vintermånederne.
Frem imod generalforsamlingen i
marts har vi planlagt to arrangemen-
ter, som tilsammen gerne skal få en
samtale og debat i gang i valgmenig-
heden om, hvad det vil sige at være
grundtvigsk valgmenighed i Kjellerup
anno 2022, og om hvor vi gerne vil
hen i fremtiden.

Vi indleder året med foredraget “Vi er
alle grundtvigianere” med Hans
Nørkjær Franch, som er tidligere valg-
menighedspræst i Lemvig, nu sogne-
præst ved Århus Domkirke.

Denne foredragsaften bliver afsættet
for februar måneds arrangement,
hvor vi inviterer til fællesspisning og
debat på Kirkebakken. Fra i januar at
have betragtet det grundtvigske i
stort perspektiv zoomer vi denne
fællesspisningsaften i februar nær-
mere ind på, hvad der i fremtiden
skal være kendetegnende lige netop i
vores valgmenighed. Jeg håber, at
rigtig mange af jer har lyst til at
deltage i og bidrage til denne samtale,
for når det kommer til stykket, er der
kun en valgmenighed i Kjellerup, så
længe der er mennesker, der synes, at
den skal være der, og har lyst til at
bidrage til dens fortsatte eksistens!

Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår!

Line Louise Peters
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December: Adventskomsammen

Søndag den 5. december 2021, kl. 14.00

Denne 2. søndag i advent inviteres til hyggeligt julesamvær med æbleskiver og
glögg i valgmenighedens sal. Der vil være fortælling ved præsten, og vi vil
synge nogle af  advents- og juletidens sange og salmer. Alle er velkomne.

December: Nytårskomsammen

Fredag den 31. december 2021, kl. 10.30

Efter en kort gudstjeneste nytårsaftensdag i Hørup kirke mødes vi i salen for
at ønske hinanden godt nytår over et glas bobler og en håndfuld sange.

Arrangementer
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Arrangementer

Januar: Foredrag

Onsdag den 12. januar 2022, kl. 19.00

“Vi er alle grundtvigianere!”

– et orienteringsløb i folkekirkens åndelige geografi

ved sognepræst Hans Nørkjær Franch

Tidligere sloges de kirkelige retninger om danskernes sjæle. Men i dag er det
vanskeligt at få særlig mange til at bekende sig til den ene eller den anden
“retning”. Og kirkefolk er ofte dårlige til at være offentligt uenige med hinan-
den. Alligevel har de gamle kirkelige retninger stor betydning for kirkens
udvikling i dag. Det sker bare mere “under radaren”, fordi tiden er en anden,
og fordi de fleste diskussionsfronter har flyttet sig. I foredraget vil jeg kaste et
kirkesociologisk blik på, hvordan det står til med de kirkelige retninger. Hvad
er der blevet af dem? Hvor kan vi se dem i dag? Og hvordan kan man komme
med den besynderlige påstand, at “vi alle er grundtvigianere”?
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Arrangementer

Februar: Fællesspisning og debat

Onsdag den 23. februar 2022, kl. 18.00

Kjellerup Valgmenighed – nu og i fremtiden

Hvad indebærer det at være grundtvigsk valgmenighed? Hvor vil vi i
fremtiden som valgmenighed i Kjellerup gerne bevæge os hen? Har vi brug for
at få styrket fællesskabet mellem mennesker efter en lang og usikker tid med
nedlukning og coronapandemi? Og hvordan gør vi det i så fald?

Disse spørgsmål vil vi sammen tage fat på denne aften, hvor vi skal tale sammen om vores

drømme og tanker om valgmenigheden. Aftenen indledes med et oplæg ved præsten, herefter

er der fællesspisning efterfulgt af debat. Alle – både medlemmer og ikke-medlemmer er

velkomne! Spisning er gratis for medlemmer, for ikke-medlemmer er prisen 50 kr.

Tilmelding på tlf. eller mail til Jytte Haarup Jensen senest fredag den 18. februar

2022. Der er mulighed for transport til og fra arrangementet, hvis man har behov for

dette. Oplys gerne dette ved tilmelding.

Marts: Generalforsamling

Torsdag den 17. marts 2022, kl. 19.00

Ordinær generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed

Dagsorden efter vedtægterne (følger i næstkommende kirkeblad).

Hvor intet andet nævnes, foregår arrangementer i salen på Kirkebakken 13.
Ændringer og aflysninger kan forekomme på grund af den usikre situa-

tion omkring COVID-19. Hold derfor øje på hjemmesiden.
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Nyt fra valgmenigheden

Fra forretningsføreren

Vi opdaterer løbende medlemskartoteket, derfor er det vigtigt at jeg har jeres
nyeste adresse, telefon/mobilnummer og e-mailadresse. Mail det til mig på
kirstenc@kikiaccount.dk.

Har I husket at give Valgmenigheden adgang til jeres skatteattest? Adgangen
er gyldig i 5 år, så den skal løbende fornyes. Husk ligeledes at tilmelde
betalingen til Betalingsservice i jeres bank. Vi oplever desværre, at de unge
og yngre medlemmer ikke får sendt oplysningerne til mig, ikke har givet
adgang til skatteattesten og ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Så husk meget gerne jeres unge mennesker på opdatering af  medlemskartoteket, adgang

til skatteattest (efter det fyldte 15. år) samt tilmelding til Betalingsservice.

Kontakt mig gerne på mobil 2228 8800 vedrørende opdatering af
medlemskartotek, skatteattest og Betalingsservice.

Med venlig hilsen

Forretningsfører Kirsten Christensen

Fra bestyrelsen

Bestyrelsen vil 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.

Døbte:

Poul Ohlsson Holmberg, Hørup kirke

Døde:

Poul Julius Holmberg, Hørup kirke

Anne Marie Olesen, Levring kirke

Personalia
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Valgmenighedspræst:

Line Louise Peters

Kirkebakken 13, tlf. 8688 1110

email:praest@kjvm.dk

Mandag er fridag

Bestyrelse:

Formand: Jytte Haarup Jensen

Hvidgranen 3, 8620 Kjellerup

Næstformand: Birthe Nørgaard Jacobsen

Kasserer: Arne Christensen

Sekretær:

Tlf. 8688 6789, email: mmn@fibermail.dk

Klaus Drivsholm

Tlf. 2032 5557, email: klausdrivsholm@gmail.com

Kristian Høgedal

Tlf. 4198 2027, email: krho@byggetek.dk

Lena Fruergaard Mortensen

Tlf. 2027 5756, email: mortensenlena@privat.dk

Valgmenighedens personkreds

Forretningsfører: Kirsten Christensen

Organist: Lene Henriksen

Kirkesanger: Signe Hostrup

Kirketjener: Bettina Søgaard

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2)

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Kirkebladet udkommer fremover tre gange om året. I 2022 udkommer bladet

følgende måneder:  Marts, august og december.

Potrætmaleri af C.A. Jensen
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Returneres ved adresseændring

Hvor intet andet anføres, er gudstjenesten kl. 10.30

Søn den 9. januar 1.s.e.h. 3 k. Levring v/Kirsten Høg

Søn den 16. januar 2. s. e. trinitatis Hørup
Søn den 30. januar 4. s. e. trinitatis Hørup

Søn den 6. februar Sidste s.e.h.3 k. Vinderslev
Søn den 20. februar Søn. Seksagesima Levring
Søn den 27. februar Fastelavn Hørup

Gudstjenester

Fridage: 5.1-8.1 (begge dage inklusiv)

tlf. 9712 0652, mail:h-g-valgmenighed.dk

Medmindre andet er angivet er gudstjenesten v. Line Louise Peters

Søn den 5. december 2. søn i advent Ingen
Søn den 12. december 3. søn i advent Vinderslev v/Kirsten Høg

Fred den 24. december Juleaften Vinderslev kl. 14
Lør den 25. december Juledag Hørup
Fred den 31. december Nytårsaftensdag Hørup m. efterfølgende nytårsskål


