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Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråle i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!

”Er lyset for de lærde blot”
N.F.S. Grundtvig 1847
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Brev fra præsten
Jeg er 180 høj - hvis jeg ser højere ud, er det fordi jeg
står på tæer
Tak, at I har valgt mig som præst. Det er jeg taknemlig og beæret
over. Jeg vil gøre mig umage og stå på tæer, for at vi sammen kan
skabe gode gudstjenester, vedkommende og indholdsrige samlinger
og møder af enhver art.
Som jeg skrev i min ansøgning, så er det ikke første gang, at jeg lurede lidt mod det nordlige. For første gang lurede jeg på stillingsopslaget, anden gang kiggede jeg på det, tredje gang overvejede jeg at søge, og her fjerde gang føler jeg mig som lykkens pamfilius nu at have fået stillingen.
Jeg glæder mig til at trække rigtigt i arbejdstøjet, og forhåbentlig møde de fleste af jer ved gudstjenester, møder, samlinger, udflugter og
hvad vi ellers finder på at lave.
Jeg håber at blive indbudt hos mange af jer til kaffe og en lille snak
om stort og småt, for jeg synes, det er et fantastisk privilegium at
kende sin menighed godt og vide, hvad den enkelte gør sig af tanker
om stort og småt.
Nok vil jeg stå på tæer og gøre mig umage med kaldet som valgmenighedspræst. Men intet er jeg uden de skuldre jeg står på i embedet
hos jer, så gør mig den tjeneste at fortælle om ”plejer”. Måske ”han”
trænger til at blive støvet af eller taget op igen efter en tid i henlæggelsen eller bare få lov at være helt, som det plejer.
Fortæl om menighedens traditioner og alt det gode, som er i Kjellerup og omegns Valgmenighed. Fortæl det til mig og dem I møder,
og lad os sammen fortsætte det gode arbejde, som er gået forud for
alt vores.
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Brev fra præsten
Jeg vil være at finde på kontoret på Kirkebakken de fleste dage. Her
kan vi altid mødes efter aftale, og jeg kommer hjertens gerne ud til Jer,
hvor end I bor, til enhver tid.
Jeg bliver boende sammen med Jakob i Silkeborg. Egentlig var jeg fast
besluttet på aldrig at blive gift med en anden teolog, og jeg holdt da
også denne fane højt; lige indtil jeg mødte Jakob! Men som jeg plejer
at sige: ”Han er alt bøvlet værd”.
Vi har i alt 4 børn i alderen 9-25. Marcus på 25, som læser medicin i
Århus. Karen på 11, som elsker heste. Agnes på 10, som går til akrobatik og står mere på hovedet end benene. Ellen på 10, som elsker at
læse og spille iPad. Desuden har vi 2 goldendoodles, som vi hele tiden
forsøger at opdrage lidt på.
Vi bor på Vestre Alle 5 i Silkeborg, og kommer man forbi, er døren
altid åben.
Jeg ser frem til at møde jer
medlemmer ved min indsættelsesgudstjeneste den 11.
september kl 14.00 og i tiden,
der kommer.

På glædeligt gensyn

Charlotte
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Brev fra Bestyrelsen
Kære Medlemmer
Håber I har haft og stadig har en god og afslappet sommer.
Men først vil vi byde præst Charlotte Rune Nissen hjertelig velkommen
til Kjellerup Valgmenighed.
Vi glæder os til at samarbejde med Charlotte, som vi ikke rigtig kender
endnu, men ud fra de bemærkninger, som er kommet fra nogle medarbejdere fra hendes nuværende arbejdsplads, kan vi glæde os til det.
Nogle af os havde fornøjelsen at være sammen med Charlotte ved repræsentationsgudstjenesten, og jeg tror nok, at Charlotte fandt ud af, at vi
gerne vil synge og snakke, når vi er samlet.
Vi har haft 2 gudstjenester i henholdsvis juli med Marianne Gyldenkærne
og først i august, som var med Kirsten Høg, og begge var overraskende
velbesøgt trods fremmede præster og sommerferie.
Det tyder på, at vi længes efter ”normale ” tilstande med både gudstjenester og møder.
Gudstjenesterne vil ret hurtigt komme i gang og formentlig også møderne/foredragene.
Nu glæder vi os til indsættelsesgudstjenesten den 11. september kl. 14.00
i Hørup kirke, hvor vi håber at se mange af jer. Herefter mødes vi i salen
til sang og kaffe.
De bedste sommerhilsner til Jer alle
Bestyrelsen
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Nyt fra Bestyrelsen
Ny skovkirkegård i Hinge
Den 20 juni blev den nye skovkirkegård i præstegårdsskoven i Hinge indviet ved
provst Poul Erik Knudsen ,og det lokale byrådsmedlem Susanne Jacobsen medvirkede. Det er derfor nu muligt at blive urnebegravet på skovkirkegården, som ligger i det
nordvestlige hjørne af skoven. Der er foreløbig plads til omkring 100 urner, og der

kan udvides, hvis det bliver nødvendigt. Kontakt graver Morten Bitsch på 64 63 29
22 / 50 41 39 63 - graverhinge@gmail.com, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for urnebegravelse i skoven. Eller gå selv en tur op i skoven og kig. Det er i alle
tilfælde en dejlig skov, hvor der også er gode afmærkede gåruter.
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Nyt fra Bestyrelsen
Søndag den 11. september kl 14.00 er der indsættelse af ny præst
Charlotte Rune Nissen i Hørup kirke.
Efter gudstjenesten er der samling i salen, hvor vi byder vores nye
præst velkommen.

Søndag d. 25. september er der høstgudstjeneste i Hørup kirke kl
10.30
Efterfølgende går vi i salen, hvor der er kirkefrokost og sang.
Vi håber at se så mange af jer som muligt.
Frokosten er gratis, dog er det nødvendigt med tilmelding i forhold til
maden.
Tilmelding til Jytte Haarup Jensen senest onsdag den 21. september

Morgensang og fortælling hver 2. onsdag i måneden kl 10.00
Vi mødes i salen følgende datoer i efteråret:
12. oktober
9. november
14. december
Programmet kan variere lidt, men sikkert er det, at vi skal synge, høre
en lille kort fortælling, drikke kaffe og spise rundstykke.
Prisen er 20 kr for kaffe og brød.
Alle er velkommen, og det er ikke et krav, at man er medlem af valgmenigheden.
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Arrangementer
Efterårsmøde for Midt– og Vestjyske valgmenigheder
Søndag den 9. oktober 2022
Program:

10.30 Gudstjeneste i Vind Kirke,
V. Finn Tarpgaard
12.00 Middag i Vind Landsbycenter
12.45 Sangkvarter
13.00 Foredrag ved Michael Brautsch
”Et servicetjek på tilværelsen”
Michael Brautsch er foredragsholder, forfatter og sognepræst i Frederiksberg Sogn, og han har holdt et utal af foredrag og kurser inden
for den eksistensfilosofiske retning. På skoler og arbejdspladser, for
foreninger og forskellige fagforbund, på tværs af kulturer og religiøse
baggrunde. Altid på jagt efter det, der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed.
14.30 Kaffe, sang og afslutning

Der er tilmelding til Jytte Haarup Jensen seneste den 1. oktober på
20 54 75 03
Der bliver blive mulighed for fælleskørsel til efterårsmødet for tilmeldte.
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Arrangementer
Foredrag ved Charlotte Rune Nissen
onsdag den 26. oktober kl 19.00
”Sansning mellem linjerne”
Det gælder om både at høre, se og fornemme når vi åbner bibelens univers. Det er ikke alene en gammel støvet bog, men Guds
forsøg på at nå sit menneske.
Man kan læse bibelen meget bogstaveligt, men det er ofte alt det
mellem linjerne, der giver stof til eftertanke, genkendelse, spejling
og ikke mindst fundament til troens vandring.
Alle er velkommen til foredraget.
Der serveres kaffe og et stykke kage undervejs.

Billedet er Maja Lisa Engelhardts (kunstkort fra Kristelig Dagblad)
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Arrangementer
Sang og fortælleaften v. Helge Teglgård, Rude Højskole torsdag den 17. november kl 19.00 i salen
Grundtvig i lyset af sangene
"Oplysning være skal vor lyst".

Grundtvig er en af de mest markante skikkelser i dansk kulturhistorie.
Filosofi og folkehøjskole, demokrati og velfærdsstat, teologi og verdenshistorie er områder, hvor han viser sig både højaktuel og langtidsholdbar.
Men det er i hans sange og salmer, vi kender ham bedst.
Med sangene som
sigtepunkt møder vi
en elskelig og besynderlig landsfaderlig
figur, som er verdenskendt, og bla. nævnt
af selveste Barack
Obama!

Vel mødt til en inspirerende aften med
sang, oplysning og
latter.
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Arrangementer
Adventsmøde i salen med efterfølgende julekoncert i
Hørup Kirke med VoxOrange
Søndag 4. december kl. 14.00

Kjellerup Valgmenighed inviterer til en underholdende og stemningsfyldt julekoncert for alle aldre, når VoxOrange giver koncert i Hørup
Kirke.
Ensemblet har samlet en blandet julebuket af sange, der repræsenterer
de gamle, moderne og nye klassikere, der hører julen og årstiden til.
Buketten præsenteres krydret med historier og er plukket af VoxOrange i de mangefarvede a cappella arrangementer, der kendetegner ensemblet.

I koncertprogrammet er der indlagt fællessange, så alle får mulighed
for at være med til at synge julen ind.
Vi mødes kl 14.00 i salen, hvor der er glögg, æblskiver, sang og en julefortælling.
Herefter er der kl 16.00 koncert i Hørup kirke ved VoxOrange
Alle er velkommen.
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VALGMENIGHEDENS PERSONKREDS
VALGMENIGHEDSPRÆST:
Charlotte Rune Nissen
træffes efter aftale på Kirkebakken 13
Tlf: 86 88 11 10 mail: praest@kjvm.dk,

BESTYRELSE
Formand: Jytte Haarup Jensen,
Hvidgranen 3, 8620 Kjellerup
Tlf: 20 54 75 03, mail: hlolk@live.dk
Næstformand: Birthe Nørgaard Jacobsen
Tlf: 86 88 83 55, mail binj57@gmail.com
Kasser: Arne Christensen
Tlf: 21 74 55 17, mail: abchumle@gmail.com
Sekretær: Mette Møller Nielsen
Tlf: 40 72 47 89 mail: mmn@fibermail.com

FORRETNINGSFØRER
Kirsten Christensen
Tlf: 22 28 88 00,
mail: kirstenc@kikiaccount.dk

Ebba Hørup
Tlf: 24 46 95 79,
mail: ebbaogvagner@mail.tele.dk

ORGANIST
Lene Henriksen
Tlf: 30 11 71 97,
mail: lenehenriksen@live.dk

Tom Wind
tlf 23 39 32 06, mail: illervej16@gmail.com
Lena Fruergaard Mortensen
Tlf: 20 27 57 56
mail: mortensenlena@hotmail.com

KIRKESANGER : Pt vakant
KIRKETJENER:
Bettina Søgaard
Tlf: 40 23 47 93,
mail: betinasogaard@outlook.dk

Kirkebil: 87 40 83 00 (tast 2)
www.kjellerupvalgmenighed.dk
11

GUDSTJENESTER
Hvor intet andet er anført,
er gudstjenesten 10.30

Alle er velkommen til gudstjenesterne i Valgmenigheden.

11. september
Kl. 14.00

13. søndag efter trinitatis
Indsættelse af ny præst

Hørup

25. september

15. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste

Hørup - med efterfølgende

2. oktober

16. søndag efter trinitatis

Levring

9. oktober

Efterårsmøde kl 10.30 se s. 7

Vind Kirke

23.oktober

19. søndag efter trinitatis

Vinderslev

30. oktober

20. søndag efter trinitatis

Hørup

6. november

Alle Helgen

Vinderslev

20. november

Sidste søndag i kirkeåret

Hørup

27. november

1. søndag i advent

Vinderslev

4. december
kl 14.00

Julemøde kl 14.00 i salen
Koncert kl 16.00 i kirken

Hørup

11.december

3. søndag i advent

Vinderslev

24. december

Juleaften

Vinderslev

25. december

Juledag

Levring

31. december

Nytårsdag

Hørup - med efterfølgende

Vi ønsker hinanden Godt Nytår

sammenkomst i salen
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med efterfølgende sammenkomst
frokost i salen

