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37. ÅRGANG

Nu lyser løv i lunde

grønt ligger Danmarks land

imellem blanke sunde,

et skjold med sølverrand.

Frugtblomsters hvide pletter

det rige, grønne felt,

mens højt de lyse nætter

slår ud sit sommertelt

Johannes Jørgensen, 1892
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Brev fra præsten
Kære medlemmer

Som I jo nok efterhånden alle ved,

har jeg opsagt min stilling her i

Kjellerup pr. 31.07.22. Da dette

derfor bliver det sidste kirkeblad fra

min hånd, vil jeg gerne skrive lidt

uddybende til jer omkring denne

beslutning.

Først skal I vide, at det har været en

utrolig vanskelig beslutning for mig at

træffe. Det har det ikke mindst, fordi

jeg ved, at det har været nogle vans-

kelige år her i Kjellerup valgmenig-

hed præget både af hyppige præste-

skift og corona. Det skal heller ikke

være nogen hemmelighed, at jeg selv

havde håbet, at vores samarbejde

skulle have varet meget længere.

Imidlertid har jeg måttet erkende, at

det desværre ikke er lykkedes mig at

falde godt til her i Kjellerup. I løbet

af foråret har jeg måttet erkende, at

min sygemelding først på året også

har været et tegn på dette.

Det lyder så nemt at sige, at det har

været en svær beslutning at træffe.

Men det mener jeg helt alvorligt.

Beslutningen har reelt været både

meget vanskelig og ubehagelig, men

ikke desto mindre nødvendig.

I er ikke tjent med at have en præst,

som ikke trives her i Kjellerup og er

glad for at være her, og jeg er heller

ikke selv tjent med at være et sted,

hvor jeg ikke trives. Da jeg derfor fik

tilbuddet om at blive valgmenigheds-

præst i Skanderup, hvortil jeg har en

nærmere tilknytning, kunne jeg ikke

andet end at takke ja.

I skal vide, at jeg er både glad og

taknemmelig for mange af de ting,

jeg har fået med fra min tid i

Kjellerup. I gav mig muligheden for

at blive præst, og bestyrelsen gav mig

endvidere muligheden for at komme

på Pastoralseminariet. Jeg har derud-

over været utrolig glad for den hjerte-

varme og imødekommenhed, jeg er

blevet mødt med, når jeg har været

ude på husbesøg. Derudover er der

vist ingen tvivl om, at mine to første

konfirmandhold, som jeg havde her i

Kjellerup, resten af  mit præsteliv vil

have en helt særlig plads i mit hjerte.

Jeg sender jer alle og valgmenigheden

mine bedste ønsker for fremtiden.

Mange sommerhilsner

Line Louise Peters
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Brev fra bestyrelsen
Kære medlemmer

Tak for jeres tålmodighed, som igen

sættes på prøve, da vi skal have ny præst,

nu hvor Line Louise Peters har sagt op

pr. 31.7. Der er lavet stillingsopslag, som

er sat på hjemmesiden, trykt i præstefor-

eningens blad, udsendt officielt via stiftet

og på de sociale medier.

Vi har i skrivende stund (4. maj) fået to

henvendelser og håber selvfølgelig på

flere. Ansøgere har mulighed for at

komme løbende til samtale. Ved ansøg-

ningsfristens udløb den 31. maj, vil

bestyrelsen tage stilling til kandidaterne

og evt. indkalde til opfølgende samtaler,

inden der peges på en kandidat til

stillingen.

Den 23. maj kl. 17.30 inviterer vi til

medlemsmøde med spisning på Kirke-

bakken. Dette arrangement lægger sig

både i forlængelse af Hans Nørkjærs

foredrag i april og er en mulighed for

medlemmerne for at give udtryk for

ønsker/forventninger til den kom-

mende præst. Se nærmere side 6.

Efter planen vil der blive afholdt præ-

sentationsgudstjeneste søndag den 26.
juni kl. 14.00 i Hørup kirke med den

anbefalede præst fra bestyrelsens side.

Herefter samles vi i salen, hvor ansøge-

ren præsenterer sig selv og svarer på

spørgsmål. Til sidst vil der være skriftlig

afstemning, om hvorvidt medlemmerne

kan godkende den af bestyrelsen anbef-

alede kandidat til stillingen.

Vi håber den nye præst kan begynde

1. august, men ellers vil vi få hjælp fra de

øvrige midt – og vestjyske valgmenigheds-

præster og evt. pensionerede præster,

indtil den nye præst kan begynde.

Line Louise Peters vil holde afskeds-

gudstjeneste den 12. juni kl. 10.30 i

Hørup kirke. Herefter vil vi samles i

salen til samvær og smørrebrød. Vi vil

dog ikke sige helt farvel til Line L.

Peters, da hun vil stå for liturgien den 26.

juni, hvis der kommer en ikke – ordine-

ret kandidat til prøvegudstjenesten.

Line afholder ferie i juli måned, og vi vil

derfor i juli måned få hjælp fra de øvrige

midt – og vestjyske valgmenigheds-

præster. Marianne Gyldenkærne fra

Bøvling vil afholde gudstjeneste hos os

den 17. juli kl. 14.00. Desuden har hun

telefonvagten i juli måned.

Bestyrelsen håber på jeres forståelse,

og at vi ses til møderne.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Jytte H. Jensen.
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Nyt fra Betyrelsen
Bestyrelsen kunne torsdag den 17. marts afvikle årets Generalforsamling som

planlagt. Ved generalforsamlingen i år udtrådte Klaus Drivsholm og Kristian

Høgedal af  bestyrelsen, og i stedet blev Ebba Hørup og Tom Wind valgt ind.

Bestyrelsen vil gerne sige Klaus og Kristian tak for deres tid og indsats i

bestyrelsen og byder Ebba og Tom hjerteligt velkommen. Efter generalfor-

samlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Jytte Haarup Jensen

Næstformand: Birthe Nørgaard Jacobsen

Kasserer: Arne Christensen

Sekretær: Mette Møller Nielsen

Medlem: Lene Fruergaard Mortensen

Medlem: Ebba Hørup

Medlem: Tom Wind
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Nyt fra Bestyrelsen
Nyt vedr. Vinderslev kirkegård

Vinderslev menighedsråd har fået lavet et tillæg til deres kirkegårdsvedtægt,

der omfatter mindelunden. Mindelunden er det sted, hvor gravstenene bliver

sat hen, når et gravsted udløber. Det har hidtil ikke kostet noget, men efter 1.

januar 2022 koster det kr. 1000,- for en periode på 10 år.

Mindelunden henstår som skov med stier. Der vil blive slået vegetation, så

gravstenen er frilagt, og stenen vil blive sprøjtet mod alger en gang om året.

Det er selvfølgelig valgfrit, om gravstedsejeren ønsker at få stenen fra det

sløjfede gravsted i mindelunden, og man vil blive kontaktet af graveren, når

tiden nærmer sig for udløb af  gravsted.

Såfremt man har fået gravstenen i mindelunden og den ønskes bevaret udover

de 10 år, skal der rettes henvendelse til graveren inden udløbet af  de 10 år.

Sker dette ikke vil gravstenen blive knust uden varsel.
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Arrangementer
Mandag den 23. maj kl. 17.30

Medlems- og debatmøde med spisning

Bestyrelsen inviterer denne aften til medlems- og debatmøde på Kirkebakken.

Mødet vil dels lægge sig i forlængelse af  Hans Nørkjærs foredrag i april, og

dels vil medlemmerne få mulighed for at komme til orde i forhold til ønsker/

forventninger til vores kommende præst. Derudover vil vi også spise sammen.

Arrangementet er, pga. sin lidt specielle karakter, kun for medlemmer.

Spisningen er gratis, dog er tilmelding nødvendig.

Tilmelding til Jytte Haarup Jensen senest fredag den 20. maj 2022.

Søndag den 12. juni kl. 10.30

Afskedsgudstjeneste i Hørup kirke med efterfølgende frokost

Denne søndag er der mulighed for at sige farvel til vores præst, som denne

søndag holder sin sidste gudstjeneste. Vi begynder med højmesse kl. 10.30 i

Hørup kirke og samles derefter i salen på Kirkebakken til kirkefrokost og

samvær. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding til Jytte Haarup Jensen senest onsdag den 8. juni 2022.

Søndag den 26. juni kl. 14.00

Præsentationsgudstjeneste i Hørup kirke

Bestyrelsen planlægger efter denne søndag at kunne præsentere den kandidat,

bestyrelsen har valgt at pege på til præstestillingen. Vi begynder derfor med

gudstjeneste i Hørup kirke og vil efterfølgende mødes til samvær i salen, hvor

de fremmødte skal stemme om, hvorvidt man kan godkende præstekandi-

daten. I det tilfælde bestyrelsen, mod forventning, ikke kan præsentere den nye

præst denne dato, vil der stadig være gudstjeneste. Da vil Line Louise Peters

prædike.
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Årsmøde i Foreningen af  Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i
Ubberup Valgmenighed Lørdag den 25. juni 2022

Program:

09.30: Velkomst og kaffe i Samlingssalen ved siden af  valgmenighedskirken.

10.30: Gudstjeneste i Ubberup Valgmenighedskirke v. valgmenighedspræst Anna

Monrad. Efter gudstjenesten bevæger alle sig over til Ubberup Højskole (enten i

bil eller til fods). Resten af dagens program finder sted på Ubberup Højskole.

12.30: Frokost i højskolens spisesale Ask og Urt. Drikkevarer kan købes.

14.00: Generalforsamling i højskolens foredragssal i bygningen “Nærheden”.

16.00: Kaffe og kage

16.45: Foredrag ved Rasmus Birkerod: “Maries Rum. Himmeltanker fra kælder-

mørket”

Rasmus Birkerod er uddannet journalist og rejseleder. Rasmus var ophavsmand til og vært
på det prisvindende TV-program “Præstens Lektie”, som kørte i 11 år på TV2 ØST.
Ud over sine rejser til Israel/Palæstina er Rasmus i øjeblikket aktuel med sin podcast
“Maries rum”, som er et samtaleprogram om tro, eksistens og livsforandrende erfaringer.
Til Årsmødet er det os, der bliver inviteret til at dykke ned i de eksistentielle spørgsmål.
Emnerne spænder vidt: den uventede kærlighed, den dybe sorg, det okkulte,
meningsløsheden og taknemmeligheden

18.30: Festmiddag i Højskolens spisesale Ask og Urt. Drikkevarer kan købes.

Efter middagen er der mulighed for at blive til aftenhygge, hvor vi synger et

par sange.

Pris pr. person: 450 kr. tilmelding og betaling til Jytte Haarup Jensen
senest fredag den 3. juni 2022.

Adresser:
Ubberup Valgmenighed. Tingvejen 47, 4400 Kalundborg

Ubberup Højskole. Højskolevej 6, 4400 Kalundborg

Arrangementer
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Arrangementer
Tirsdag den 23. august 2022, kl. 14.00

“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle – når alderdom bliver en kvalitet”

 - Et causeri ved tidligere provst for Favrskov provsti Anders Bonde

Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til en af de

“ældste” klasser i “Livets skole”, giver han et muntert indblik i det “Livets

efterår”, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det

være et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfor-

dring, der giver mening og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og en

varm latter en ikke ringe rolle.

Anders Bonde er tidl. præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er

hans inspirationskilde. Her er der netop tradition for at tillægge livserfaringen

stor betydning. Og det er foredragsholderens opfattelse, at den ældre rummer

en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at

drage større nytte af.

Foredraget holdes i causeriets muntre form, hvor der er noget til eftertanken.

Bemærk: Eftermiddagen indledes

med en kort gudstjeneste i Hørup

Kirke v. Anders Bonde, efterfølgende

er der kaffe og foredrag i salen.

Alle er velkomne!
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Arrangementer
Fælles sogneudflugt til Brande - heldagsudflugt fredag d. 26. august

I år går turen mod Brande – en by i bevægelse. I bussen giver Ronald Risvig en

introduktion af  Brande, der er hans barndomsby. Vi ser på kirke, kunst, kultur

og økologisk landbrug.

Vi besøger Axel Månsson, der driver et stort økologisk landbrug. Her får vi en

guidet rundvisning og spiser frokost hos Månsson.

I Brande er det gavlmalerierne – menneskene – historien og betydningen af

dette for byens udvikling. Rundvisning ved tidligere turistchef  Jytte Gottlieb.

Ligesom vi oplever Street Art og nyder kaffen på Café Tankefryd.

Vi slutter i Uhre Kirke – en særdeles smuk kirke i alle påskens farver med en

altertavle i glasmosaik.

Fortælling og en kort gudstjeneste ved sognepræst Arne Holst Larsen.

Vi mødes i Valgmenighedens Hus, Kirkebakken 13, til kaffe og rundstykker

kl. 8.00

Afgang med bus kl. 8.30 (P-pladsen foran Hørup Kirke)

Hjemkomst ca. kl. 18.30 - 19.00

Pris for ovennævnte – undtaget drikkevarer — kr. 350,00 – betales i
bussen (betaling kontant eller via MobilePay).  Tilmelding til Inger

Margrethe Hansen 2037 8249
eller Jytte Haarup Jensen 2054
7503 senest den 16. august.

Sogneudflugten arrangeres af  Menig-
hedsrådet i Levring i samarbejde med
Hørup Sogn og Kjellerup Valgmenighed



10

Døde:

Jærgen Andersen, 

Æret være hans minde

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer

Siden sidst
Konfirmander:

Følgende to konfimander blev konfir-

meret St. Bededag kl. 10.00 i Vin-

derslev kirke

Kristian Hjort Bjørn

Johan Papsø Sørensen
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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

Ebba Hørup

Tlf. 24469579, email: ebbaogvagner@mail.tele.dk

Tom Wind

Tlf. 23393206, email: illervej16@gmail.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

Potrætmaleri af C.A. Jensen
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Returneres ved adresseændring

Sommerferiedækning:

I juli måned afvikler Line Peters ferie, og embedet vil da blive dækket af følgende

præster fra de andre midt- og vestjyske valgmenigheder:

Uge 27: Morten Kvist, Herning-Gjellerup

Uge 28: Trine Hostrup Dige, Holstebro

Uge 29-30: Marianne Gyldenkærne

Telefonen vil i hele juli være omstillet til Marianne Gyldenkærne, som vil sørge for at

kontakte den vagthavende præst.

Såfremt der 1.8 endnu ikke er ansat  præst, vil telefonen i august måned være viderestillet

til Finn Tarpgaard, Aulum-Vinding-Vind.

Hvor intet andet anføres, er gudstjenesten kl. 10.30

Søn den 5. juni Pinsedag Hørup

Søn den 12. juni Trinitatis søndag Hørup m. kirkefrokost

Søn den 26. juni 2. s. e. trinitatis Hørup kl. 14

Søn 17. juli 5. s. e. trinitatis Vinderslev kl. 14

Marianne Gyldenkærne

Søn den 7. aug 8. s. e. trinitatis Vinderslev Kirsten Høg

Tirs den 23. aug Hørup, kl. 14 Efterfølgende kaffe

Anders Bonde og foredrag i

Valgmenighedens sal

Gudstjenester


