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Horsens

HANDEL
Horsens Eksportmarked
Markedet var onsdag 17. juni 2015 tilført i alt 86 dyr: 22 køer, 16 kvier og 
48 tyre.
Handelens tendens: god med køer og kvier og jævn med ungtyre
Noteringen er for hhv. kategori, kvalitet, øre pr. kg levende vægt:
Kvier kødkvæg 1170-1470, prima 980-1090, 2. kl. 800-900.
Unge køer, prima 970-1070.
Køer kødkvæg 1090-1290, prima 920-1030, 1. kl. 720-930.
Mellem køer 660-810.
Pølse køer 585-710.
Tyre kødkvæg 1010-1300, ekstra 990-1090, 1. kl. 900-990, 2. kl.760–890.
Ungtyre kødkvæg 1150-1580, ekstra 1310-1380, 1.kl. 1210-1330, 2. kl. 1050-
1210.  
For godt kødkvæg og ekstra gode dyr betales der over noteringen, for 
ringere dyr efter værdi.
Alle dyr skal ved leveringen være forsynet med CKR øremærker

Efterhånden er Camonien 
 godt afmærket, men Anette  
Foged Schultz har som mange 
andre vandrere prøvet at fare 
vild. Stenen her står ved  
Finisterre, hvor pilgrimsruten 
slutter. Foto: WikipediA

AnEttE FogEd 
SChultz

 n Født 1960. Teolog 1992.  
Uddannet gestaltterapeut.

 n Sognepræst i Kværndrup på 
Fyn 1993-2007.

 n Psykoterapeut og retræte- 
leder 2007-2009.

 n Pilgrimspræst i Viborg Stift 
2009-2013.

 n Siden 2013 studenter- og 
natkirkepræst i Horsens.

 n Gift med sognepræst  
Gudmund Rask Pedersen,  
Vær-Nebel.

 n Har tidligere sammen med 
pilgrimspræst i Aarhus Stift  
Elisabeth Lidell udgivet bogen 
”Pilgrimsvandring for børn og 
unge” (2005) og har bidraget til 
antologien ”Pilgrimsspor” 
(2007).

”I mødet med  
mennesker på min 
vej slår det mig 
igen og igen, hvor 
stort et tab det er, 
at fortroligheden 
med kristen- 
dommen går tabt. 
Hvordan  
perspektivet for 
livet, vi lever,  
mister både dybde 
og højde, når  
kristendommens  
mysterium  
slettes af vores  
bevidsthed.”

Anette Foged Schultz i  
”På vAndring med en  

PilgrimSPræSt”

Caminoen strækker sig   
gennem nogle af det nordlige 
Spaniens smukkeste  
landskaber, her mellem Ciruena 
og St. domingo de la Calzada.  
 Foto: WikipediA

for tydeligere at se, hvad det 
handlede om, siger hun.

Også skiftet til jobbet i 
Horsens med opgaver ikke 
mindst blandt de studeren-
de på VIA var godt.

- For som studenterpræst 
er jeg dér, hvor folk arbejder 
og lever - og det er egentlig 
altid dét, der har optaget 
mig.

Dagbog og sindbilleder
For halvandet år siden kun-
ne Anette Foged Schultz 
derfor gå i gang med bogen, 
og hun vidste, at det ikke 
skulle være en lærd, teolo-
gisk afhandling, som alle an-
dre end de mest trænede 
læsere hurtigt går død i.

Hun har derfor valgt en 
form, hvor hun i bogens 40 
kapitler lægger ud med en 
dagbog, der fortæller om en 
konkret situation som er-
kendelsen på prædikestolen 
i Kværndrup, fulgt af et 
”Sindbillede”, der i digt-
form reflekterer over hæn-
delsen, inden den afslutten-
de ”Refleksion”, hvor der 
bliver plads til bl.a. de mere 
teologiske overvejelser og 
tanker om kirken i dag.

Dagbogs-afsnittene rum-
mer mange af de overvejel-
ser og erkendelser, Anette 
Foged Schultz kom frem til, 
mens hun selv vandrede og 
siden i sit arbejde med at ar-
rangere pilgrimsvandringer 

og retræter. Og hun håber, 
at hun med det hele kan nå 
nogle af de mange, som ikke 

er fortrolige med kristen-
dommen og dermed ikke 
dukker op til de traditionel-
le gudstjenester.

- Vi præster ved fra bl.a. 
dåb, bryllupper og begravel-
ser, at de mennesker er her. 
Det er bolværket af fordom-
me over for kirke og kristen-
dom, jeg gerne vil bryde 
ned, siger hun.

At projektet kan lykkes, 
ved hun fra sin hverdag på 
VIA, hvor hun færdes blandt 
studerende, som ikke er 
vant til at bruge en præst.

Et budskab,  
der kan bruges
- Mange af dem bliver over-
raskede, når de opdager, at 
her er et menneske, de kan 
tale med - og med et bud-
skab, de kan bruge, siger 
studenterpræsten.

Hvormed også er sagt, at 
efter Anette Foged Schultz’ 
mening skal folkekirken ik-
ke lukke højmessen ned - 
”den er god for dem, der er 
fortrolige med den” - men 
kirken skal være parat til 
samtidig at sætte ind på an-
dre områder og skabe til-
bud, der ikke er ”tynget af 
svære ord og lange tekster”, 
som hun udtrykker det. Til-
bud, hvor der er plads til 
bl.a. dialog, fordybelse, 
bøn, langsomhed og stilhed. 
Plads til bare at være.

Alt det, man også kan op-

leve som vandrer på de gam-
le pilgrimsveje.

Og Anette Foged Schultz 
påstår ikke, at hun med sin 
nye bog giver alle svarene.

- Men jeg stiller spørgsmå-
lene - og jeg antyder måske 
en vej, andre kan gå videre 
ad.

 ➔ Den lokale præst og forfatter 
har sin egen hjemmeside: 
www.anettefogedschultz.dk.

Tekst: Christian 
Rimestad
cr@hsfo.dk

Beringsstafetten  er lig med motion og hygge for mange grupper 
af venner, familier og kolleger. også i år, hvor stafetten foregår  
tirsdag 11. august.  ArkivFoto 

horSEnS - Tilmeldingerne 
til årets Beringsstafet i Byg-
holm Park er godt i gang 
med at tikke ind, og mon ik-
ke hastigheden stiger i re-
sten af måneden.

I hvert tilfælde er det bil-
ligst at blive tilmeldt inden 1. 
juli, når deltagergebyret sti-
ger.

Tilmeldingen slutter 1. 
august, eller når det maksi-
male antal hold er nået. Ved 
stafetløbet er der højst plads 
til 500 hold, og for walk-hol-
dene er grænsen 300 hold.

Der er ikke ændret på ru-

terne, så det er de kendte 
strækninger, der bliver løbet 
og gået på.

Stafetten indeholder en 
spurt-konkurrence på Peb-
lingestien. Den kommer ef-
ter ca. 1100 meters løb og 
slutter 500 meter senere. Til 
spurten er der start- og mål-
portaler, der registrerer ti-
den. 

Der er præmier til hurtig-
ste løber i hver klasse.

Og måske noget af det vig-
tigste - der er som sædvanlig 
madposer og en vand eller 
øl til alle hold.

Saml venner og 
kolleger til stafet

horSEnS - Det sejlende mu-
seums- og bibelskib ”Noahs 
Ark” springer Horsens over i 
denne omgang.

I foråret forlød det ellers, 
at skibet, der med figurer og 
tableauer fortæller nogle af 
Bibelens historier, ville læg-

ge til i Horsens Havn. Men 
det endte med i stedet at 
sejle til Randers, hvorfra det 
nu er fortsat til Aalborg.

Herfra skal ”Noahs Ark” 
videre til Norge, fremgår det 
af skibets hjemmeside.

noahs Ark dropper horsens


