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37. ÅRGANG

Så bøjer jeg mig da mod jord

og stryger ømt dit silkeflor,

en flig af nådens trone.

Du lille anemone

hvor er vor skaber stor!

Kaj Munk, 1943
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Nyt fra bestyrelsen

Kære medlemmer,

Som mange af jer er nok ved, har

vores præst Line Louise Peters været

sygemeldt siden jul. Planen er, at

Line er på vej tilbage her i marts

måned, men hun kommer dog til at

skulle starte langsomt og gradvist op

igen, hvorfor foråret også vil bære

præg af dette.

Derfor er vi også glade for at have

gode præstevenner knyttet til valgme-

nigheden i form af  Kirsten Høg og

Karen Marie Ravn, som har tilbudt at

hjælpe os under Lines sygemelding.

Kirsten Høg, som jo også hjalp os da

Line var på pastoralseminariet har

fortsat med at afholde gudstjenester i

januar og februar. Hvis det bliver

nødvendigt vil Kirsten også i marts

assistere os til gudstjenester.

Karen Marie har også endnu engang

hjulpet os. Hun varetog gudstjenesten

på både plejehjem og i kirke juleaf-

ten. Karen Marie har også haft en

begravelse tilbage i januar måned, og

hun har endvidere påtaget sig at stå

for konfirmandforberedelsen for

vores to konfirmander i januar og

februar, så de Store Bededag kan

blive konfirmeret af  Line Peters.

Ved begravelser og bisættelser har

valgmenighedspræst Morten Kvist fra

Herning-Gjellerup bistået os og vil

efter planen fortsat gøre dette indtil

Line er helt raskmeldt.

Januar måneds foredrag med Hans

Nørkjær måtte desværre udsættes pga

coronaen. Det samme gjaldt mødet

den 23. februar med fællesspisning og

debat. Foredraget med Hans Nørkjær

er udsat til slutningen af april, og

arrangementet med fællesspisning

regner vi med at afholde i juni.

Vi forventer at gennemføre general-

forsamlingen den 17. marts som

planlagt. Der er to bestyrelsesmed-

lemmer på valg, som ikke ønsker

genvalg, så hvis nogen har lyst eller

kender nogen, der kunne tænkes at

ville gå ind i valgmenighedens besty-

relse så sig endelig til.

Det var egentlig planen, at dette

kirkeblad skulle dække fire måneder,

men pga. af Lines sygemelding vil

det kun gælde for tre måneder, og det

næste kirkeblad vil derfor komme i

begyndelsen af  juni.

Jytte Haarup Jensen
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Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 17. marts 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: Klaus Drivsholm (ønsker ikke genvalg)

Kristian Høgedal (ønsker ikke genvalg)

Jytte Haarup Jensen

Arne Christensen

På valg som suppleant er: Lars Mølgaard

Hanne Jensen

8. Valg af  godkendt revisionsfirma

9. Præstens beretning

10.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen. Valgmenigheden er som sædvanligt vært for traktementet

denne aften.

På bestyrelsens vegne

Jytte Haarup Jensen
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Arrangementer

April: Foredrag

Torsdag den 21. april 2022, kl. 19.00-21.00

“Hvad præster ved om kærlighed”

Kjellerup Bibliotek - Rotunden

Hvilken kærlighed er den stærkeste? Den romantiske stormende forelskelse?

Kærligheden mellem forældre og barn? Eller den livslange kærlighed mellem

ægtefolk igennem et langt liv? Denne aften besøger to præster biblioteket for

at tale om netop det, kærligheden i alle afskygninger, og for at gøre os klogere

på, hvordan vi som mennesker gør os åbne for at modtage og give kærlighed

hele livet igennem.

Sognepræst ved Vær og Nebel sogne ved Horsens, Gudmund Rask Pedersen,

og valgmenighedspræst Line Peters, kommer denne aften med eksempler fra

litteraturen og teologiens verden på det under det er, at blive elsket af et

andet menneske.
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April: Foredrag

Onsdag den 27. april 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”?

Arrangementer
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Arrangementer

Konfirmander:

Følgende to konfimander konfirme-

res St. Bededag kl. 10.30 i Vinderslev

kirke

Kristian Hjort Bjørn

Johan Papsø Sørensen

Døde:

Elna Kjærsgaard Jensen, 

Ebba Houbak, Hørup kirke

Inger Pedersen Knudsen, Thorning Kirke

Maj: Fortælling og fællessang

Tirsdag den 31. maj 2022, kl. 10.00-12.00

Denne formiddag vil vi over en kop kaffe og et rundstykke mødes til snak og

højskolesang i valgmenighedens sal på Kirkebakken. Præsten vil præsentere

nogle af de nye sange, der er kommet med i Højskolesangbogen, samt

medbringe en god fortælling.

Alle er velkomne

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@hotmail.com

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

Gudstjenester

Hvor intet andet fremgår prædiker Line Louise Peters

Søn den 6. marts 1. s. i fasten Ingen gudstjeneste

Søn den 13. marts 2. s. i fasten Levring Kirsten Høg

Søn den 27. marts Midfaste Hørup

Søn den 3. april Mariæ bebudelsesdag Levring

Tor den 14. april Skærtorsdag Hørup

Fre den 15. april Langfredag Levring

Søn den 17. april Påskedag Vinderslev

Søn den 1. maj 2. s. e. påske Levring

Fre den 13. maj Bededag Vinderslev konfirmation

Tor den 26. maj Kristi himmelfartsdag Hørup

Søn den 29. maj 6. s. e. påske Ingen gudstjeneste


