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VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890,  
e-post: karen.bjerre.madsen@mail.dk 

Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf. 9741 2390 / 6062 9899,  
e-post: bo.bertel@hotmail.com

Kasserer: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838, e-post: asger.brodersen@skolekom.dk  

Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857 / 30291631  
e-post: thordal-christensen@webspeed.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:  
Inger Bjerring, Jagtvej 9, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf.: 9741 1748, e-post: inger.bjerring@gmail.com

Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk

Tove Agerbo, Pile Allé 100, 7500 Holstebro, tlf. 9742 0523, e-post: ht@sport.dk (suppleant pga. sygemelding) 

Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf. 9747 2798 / 2382 4053,  
e-post: hnaulum@fiberpost.dk

Kirkesanger: Carsten Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf. 2422 8140,  
e-post: kirkesanger@outlook.dk

Kirketjener: Vakant, henvendelse 9742 4890

Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936 / 2041 2936, 
e-post: kimpreussler@webspeed.dk

Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023 / 2367 8822, 
e-post: phvalgm@mail.dk. Træffes i øvrigt på: 

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, torsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale. 
Fridag mandag. 

Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik på et besøg.

Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21,  
7500 Holstebro, tlf. 9742 2321 (privat) eller 9742 6665 (køkkenet i Skolegade 32)

Valgmenighedens hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk

Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa, tlf. 7022 3040,  
senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel for Holstebro Valgmenighed. 
Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen.  
På hjemturen skal der intet betales. 

Ferie og friweekends  
Jeg har friuge fra den 3. - 9. november. Valgmenigheden passes af Kurt V. Andersen, tlf. 2464 1460.  
Endvidere har jeg ferie fra den 8. - 14. dec. og friuge fra den 12. – 18. jan. 2015, hvor valgmenigheden ligeledes 
passes af Kurt V. Andersen. Endelig har jeg friweekend den 31. jan. - 1. feb., hvor valgmenigheden passes af  
valgmenighedspræst Ronald Risvig, tlf. 9747 2413.

Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november.  
Ansvarshavende: Peter Hedegaard. 

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.  
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 23. januar  2015.
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BREV FRA PRÆSTEN

Kære menighed!

På valgmenighedspræstens kontor hænger 

det gamle billede af Troels Trier med titlen: 

”Den fortabte søn vender hjem”. Sådan kun-

ne man godt tro, at det var efter fredag 

den 10. oktober og den tabte afstemning i 

Viborg. Sådan føler jeg det ikke! Da jeg sag-

de ja til at stille op, efter at Karsten Nissen 

havde meldt sin afgang, var det for at brin-

ge de værdier, vi står for i valgmenigheden, 

ud til hele Viborg Stift. Den lyse kristendom 

og vores motto om, at der skal være højt til 

loftet og åbent til himmelen, syntes jeg, var 

væsentlige temaer at bringe til torvs. Der er 

nemlig meget på spil for folkekirken i disse 

år. Om det kan I læse i ”Himmerlands søn” 

andetsteds i bladet.

Jeg havde håbet, at der var andre, der vil-

le have taget depechen op, men en række 

mennesker pegede på mig, og 9. april dette 

år gik vi i gang. 

Og resultatet blev, at 36 % stemte på en kan-

didat, der ville kæmpe for sogne- og menig-

hedslivet og for en kirke fra neden. At der 

skal være en præst, når vuggen vugges, og 

barnet skal døbes, og også når graven skal 

kastes, og afskeden skal tages. 

Det har været en lang og hård omgang, og 

jeg vil gerne takke jer og bestyrelsen for den 

overvældende store opbakning og støtte i 

en tid, der ikke har kunnet undgå at skabe 

usikkerhed i vores menighed. Nu skal vi vi-

dere, og jeg stillede kun op i Viborg, fordi 

det var Viborg Stift, og den luthersk-grundt-

vigske stemme skulle høres! Så nu er dag-

ligdagen her igen; husbesøg, dåb og konfir-

mander venter, og vi skal fejre gudstjeneste 

sammen søndag efter søndag. 

Kærlig hilsen

Peter Hedegaard
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DECEMBERREFLEKSIONER 
– Julekalender for voksne

 Af Jens Rosendal

Det der bliver – 8. december

I den kirke jeg mest går i, er der mange fine 

sager. Det er der i mange kirker, og det bety-

der noget.

 Men det er hverken altertavlen af Larsen 

Stevns eller de gamle kalkmalerier eller dø-

befonten jeg har kastet min store opmærk-

somhed og koncentration på.

 Det er en ret lille udskåret og malet 

træskulptur allerøverst oppe på lydhimlen 

over prædikestolen. Den står deroppe på 

vej ud i rummet og verden, ser det ud til.

 Jeg ved ikke engang, om den er et kunst-

værk. Det er en trind Babykristus med et 

kors i den ene hånd og så har der sandsyn-

ligvis været en sejrsfane i den anden. Det 

ved jeg ikke helt, men har den været der, er 

den gået til i tidens løb.

 Der er noget helt uovervindeligt ved fi-

guren. Den er ikke beregnet på at tage sig 

køn ud, men den er der, og den er der hele 

tiden i sin frimodige beskedenhed og højt 

deroppe. Den synes at holde til alt, ja, alt. 

Den har jo holdt til meget gennem tiderne.

Jo, jeg tror jeg mener det, når jeg siger alt.

 Når jeg tænker på alt det der er sagt fra 

prædikestolen lige nedenunder. Jeg tæn-

ker på hvad der er doceret i de forskellige 

teologiske perioder: pietisme og ortodoksi 

og missionspræsterne og de grundtvigske, 

alle retningerne. Og på hvad der er sagt alle 

andre steder i kirken og hvad der er tænkt 

i den kirke af fromme og skrækkelige ting. 

Hvad der har forekommet og forekommer 

af forstillelse og hykleri. Når jeg tænker på 

alt det, så kigger jeg på den lille Babykristus 

deroppe.

 Sådan holder den levende Kristus til det 

hele. Og slutter hver gang med bare at sige, 

at han elsker os og vil være der altid. Og bli-

ver stående. Og at han har krudt og kræfter 

og liv til det.

 Det er den sejrende overlevelse på trods 

af alt, der er det mest gennemgående ved fi-

guren. Den er simpelthen ikke til at kule ned.

 Mens vi stønner og falder for det mind-

ste lille angreb, så ser han igennem det hele. 

Ser alt skidtet og tilgiver og bl’ir.

 For mig er det, det bedste sted at lade øj-

nene glide hen, når jeg er ved at tabe tålmo-

digheden over de andre og over mig selv, 

over hykleriet, som ingen ende vil tage og er 

værre jo frommere det stiller sig an. Det er 

det bedste for mine øjne i den kirke.

 Hver gang ender det med, at jeg taknem-

melig vender øjnene bort fra babyen igen 

og kan være til lidt endnu i taknemlighed og 

glæde. 
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En rigtig dansk sommer med masser af dej-

lig varme og en mængde regn har vi lagt bag 

os. Nu er det efterårs- og vinteraktiviteter-

ne, der kalder på menigheden ud over den 

faste søndagsgudstjeneste. I bestyrelsen 

har der også været stilstand, men vi er nu 

klar til at tage fat igen med de udfordringer, 

der måtte komme. 

Konfirmander 2014 – 2015

Der er indskrevet 20 nye unge konfirman-

der. Menigheden kan møde dem enkeltvis 

ved, at de er ”hjælpekirketjenere” i efterårs/

vinterperioden. Vi glæder os til samarbejdet 

med dem.

Høstindsamling

I forbindelse med høstgudstjenesten i sep-

tember blev der indsamlet i alt kr. 1.451, der 

er blevet fordelt ligeligt mellem Forsorgs-

hjemmet Skovvang og den kristne kirke i 

Pakistan.

     
Måske ny styringsstruktur i folkekirken

Pressen har skrevet meget om bemærknin-

ger til Betænkning 1544 vedr. ny styrings-

struktur for folkekirken. Kort kan det forkla-

res således, at folkekirkens øverste ledelse i 

givet fald vil blive varetaget af folkekirkens 

fællesudvalg, et lovfæstet bispekollegium 

og kirkeministeriet i fællesskab. En sådan le-

delse er i sig selv en bureaukratisk nyskabel-

se, som så oveni vil være underlagt styrings-

mæssige initiativer fra finansministeriet. Vi 

syv valgmenigheder i Midt- og Vestjylland 

har gjort indsigelse. Kort og godt: vi kan ikke 

med det nye forslag. Det er vores frihed, der 

er sat på spil. Forslaget ligger nu til politisk 

behandling i kirkepolitisk udvalg. Der skal 

være enighed i udvalget, inden det frem-

sendes som lovforslag. Vi håber, politikerne 

besinder sig, og vi får lov at beholde den 

ordning, vi har. 

Højskoleugen 2015

Næste års højskoleuge står Kjellerup Valg-

menighed for. Turen går til Højskolen Øster-

søen, Åbenrå i uge 35.  Annemarie Morris 

vil være kontaktpersonen på højskolen, og 

hun skriver følgende: 

NYT FRA BESTYRELSEN

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

 På dette sensommerkursus i grænselan-

det vil vi fokusere på begrebet grænser, ikke 

blot de nationale, politiske og historiske 

grænser, men i lige så høj grad individets 

grænser. Som mennesker vil vi gerne sætte 

grænser, men samtidig stræber vi også som 

civilisation efter grænseløshed. Vi ønsker at 

overskride egne grænser, naturens grænser 

for menneskets biologi og traditionelle eti-

ske grænser. Med grænser afstikker vi vores 

territorium. De giver os sikkerhed, de be-

skytter os, men de begrænser os også. Med 

højt til himlen, udkig til fjorden og tæt på 

grænsen sætter vi grænser til debat i festligt 

lag. Kom og vær med! 

 Snarest efter jul vil der blive fremlagt en-

delig program i kirken med oplysning om 

pris og tilmeldingsfrist. 

Bispevalget i Viborg Stift

Den 10. oktober blev lang tids usikkerhed 

overstået, og vi ved nu, hvem der skal være 

den næste biskop i Viborg Stift, nemlig Hen-

rik Stubkjær, den nuværende generalsekre-

tær i Folkekirkens Nødhjælp.

 Vi ved også, at vores egen Peter Hede-

gaard har været i spil til det sidste, og fak-

ta er, at Peter under hele den langvarige 

valgkamp har været en særdeles værdig og 

god repræsentant for det grundtvigske her 

i stiftet. Det levende ord er blevet fremført 

på fornem vis. Nu da valget er overstået, 

kan vi med stolthed og glæde konstatere, 

at det blev til en sølvmedalje til Peter, men 

det blev til en guldmedalje til Holstebro 

Valgmenighed, fordi vi fik lov til at beholde 

vores gode præst.

 Karen Bjerre Madsen

HJÆLPEPRÆST I HOLSTEBRO VALGMENIGHED
V/ Kurt V. Andersen

I foråret henvendte Peter Hedegaard sig til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at afløse 

ham som præst nogle uger i år. Jeg sagde med glæde ja tak og har nu haft 4 uger og har så 

endnu to uger i november og december. Jeg er umådelig glad for at få prædikestolen betroet 

hos jer.

 Jeg har siden 1995 været præst for en lille grundtvigsk menighed i Thy, og fra 1998 – 2013 

var jeg valgmenighedspræst i Bøvling, hvorfra jeg blev pensioneret 1. august 1013. Før den tid 

var jeg højskoleforstander og højskolelærer i 17 år. Jeg var knap fyldt 18 år, da jeg fik svende-

brev som murer, og siden blev det til højskoleophold, en gymnasial eksamen og en uddannel-

se som historiker fra Aalborg Universitet.
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I november og december skal Astrid Bildsøe 

Andersen udstille sine vævede tæpper i 

Skolegade. Astrid, der jo er vores tidligere 

kirkesanger, fortæller følgende om sig selv:

 Fra min yndlingssalme ”Sorrig og glæde”: 

Angest skal avle en varende glæde, kvide 

skal vinde sin tot ud af ten” (Th. Kingo).

 Jeg er uddannet væver på Kerteminde 

Husflids Højskole i 1965 og har arbejdet 

med billedvæv siden sidst i 80’erne. Inspi-

ration finder jeg alle vegne – i dagligdagen, 

på ferieture, hvor natur, farver, kirker og 

mønstre kan sætte gang i et billede. Alt bli-

ver omsat og vævet på min specielle måde. 

Fra bagsiden og med teknikken uligesidet 

og rølakken. Jeg bruger ikke et forlæg og ser 

derfor først hele billedet, når det klippes af 

væven (gys!). 

 Jeg glæder mig til at vise jer mit univers 

og sender de kærligste hilsener

 Astrid Bildsøe Andersen

Margit Buskbjerg, der er født i 1963 i Råsted, 

udstiller i januar og februar 2015 og fortæl-

ler følgende om sig selv:

 I 2003 begyndte jeg at male med akvarel 

og akryl, men efter at have været på et kur-

sus med akryl blev det hurtigt mit foretruk-

ne.

 Jeg arbejder rigtig meget med min bag-

grund for at skabe den rigtige stemning 

med nuancerne. Ofte er motivet en enkelt 

person eller genstand. Stærke farver og 

mange forskellige motiver er et kendetegn, 

hvis man skal tale om en stil. Vigtigst for mig 

er, at balancen og konstruktionen i maleriet 

virker. 

 I alle årene har jeg taget forskellige kurser 

og derudover malet med 4 gode veninder. 

For mig er det vigtigt at have prioriteret ti-

den til maleriet, da det giver mig glæde og 

en masse energi.

 Margit Buskbjerg

NYT FRA KUNSTUDVALGET
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HIMMERLANDS SØN 
– tanker ved et bispevalg

v/Peter Hedegaard

Når man stiller op til et bispevalg, kan man i 

stille stunder godt tænke, hvordan man lige 

endte her, og for mit vedkommende er der 

en klar forbindelse til Himmerland.

 Da jeg som ung og nybagt student mød-

te op på teologistudiet i Aarhus, stødte jeg 

på et navn, jeg ikke kendte. På fakultetet var 

der en mindeplade over den unge teologi-

studerende, Christian Ulrik Hansen, som var 

født på Vannerup Vestergaard mellem Møl-

gaard og Havbro ved Farsø.

 Christian Ulrik Hansen gav sit liv i mod-

standskampen. Han var kun 22 år, da han i 

juni 1944 blev henrettet af tyskerne, og det 

gjorde et dybt indtryk på mig. 

 Hvor fik han sit mod fra og sin styrke? 

Svaret fandt jeg i det sidste brev, han skrev 

hjem til sine kære før sin alt for tidlige død: 

 ”Nu går jeg for sidste gang op på bjerget 

og ser ud over det mindernes land, Gud i nåde 

gav mig i mit liv. Et skønt land med dal og bak-

ker fagre - dér er en kirke, dér er et lille dansk 

bondehjem. Så vender jeg blikket mod det 

land, Gud har bestemt, jeg skulle se ind i: 

Fremtidens og fredens Danmark, som det lig-

ger der i Guds vingers skygge. I - der skal van-

dre ind i landet, det nye Danmark - bøj knæ i 

solopgangen og bed til ham, som er i himlene, 

at han vil velsigne denne lille plet på jord. ”

 Det er vores arv at passe på den kirke, 

som Christian Ulrik Hansen aldrig nåede at 

blive præst i, og det samfund, som vi har. 

Himmerlands søn døde for vores frihed og 

uden bitterhed, men med et ønske om, at vi 

vil tage vare på vores kirke og vores kristen-

dom. 

 Det er denne arv, det hele drejer sig om, 

og som får mig til at stille op til bispevalget. 

Vi skal ikke nedlægge kirker eller lave stor-

pastorarter med mange sogne. Ethvert 

sogn skal have sin egen præst, sin egen kir-

kebetjening og sin egen kirke. Vi skal kæm-

pe for den folkekirke, vi kender, og vi skal 

respektere, at ethvert sogn er specielt. Vi 

skal støtte og lette de administrative byrder 

og ikke indføre ny topstyring med fællesud-

valg og kirkeråd. 

 Vi skal støtte menighedsrådene og af-

vise forslaget om at give stiftsrådene øget 

magt. 

 Vi skal sige nej til nye stiftsbidrag, som 

alene i Viborg Stift vil lænse menighedsrå-

denes kasser for 23 millioner kroner.

 Kirken skal hverken være koncern eller 
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virksomhed, og vi skal ikke have direktører i 

toppen. Kirken skal ledes fra neden, fra sog-

nene, og derfor skal vi vende udviklingen og 

forbinde det folkelige med det kirkelige. Vi 

skal arbejde mod skævvridningen af Dan-

mark, så der igen bliver balance i vort land. 

Vi skal kæmpe for nærhed og nærvær ud i 

det yderste led, så hvert sogn har kirkelig 

betjening fra vugge til grav. Det skylder vi 

Christian Ulrik Hansen og alle de andre, som 

har skabt dette land, og det skylder vi os 

selv.

DØBTE

27. juli 2014: Lily Sofie Bjerg Sand Riis, datter af Charlotte Bjerg Sand Riis 

og Peter Abildtrup Riis, Randersvej 3, 1. th., Aarhus N

10. august 2014: Freja Jensen, datter af Connie Margrethe Sørensen og Rasmus Jensen,   

Brogården 5, 2.tv., 7500 Holstebro.

17. august 2014: Sebastian Nørgaard Mogensen, søn af Diana Nørgaard Mogensen og   

Kenneth Nørgaard Mogensen, Jakob Knudsens Vej 3, Holstebro.

14. september 2014: Selma Sophia Reomero Wessel, datter af Anna Louise Reomero   

Gøthche og Nikolai Wessel Smith, Ellebrinken 42, 8520 Lystrup.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed): 

13. juli 2014: Myrna S. Westergaard, født 1947, Sønderlandsgade 20, 2. lejl. 2, Holstebro

17. juli 2014: Karl Aage Jensen, født 1924, Elkjærvej 47A, Mejrup

23. august 2014: Else Klose, født 1934, Østervang 31, Holstebro

  
Ind og udmeldelser: 

I perioden har der været 6 udmeldelser og 14 indmeldelser. 

Valgmenigheden tæller nu 1180 medlemmer.

PERSONALIA
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Vi vil gerne invitere jeres børn til at blive mi-

nikonfirmander i Holstebro Valgmenighed.

Hvorfor, hvordan og hvor?

Målet er, at jeres børn i minikonfirmand-

undervisningen møder og lærer kirke og 

kristendom at kende. Vi lægger vægt på 

oplevelse, samvær og samtale. Vi fortæller 

bibelhistorie, synger, leger, dramatiserer, er 

kreative, beder Fadervor, går på opdagelse i 

kirken og meget mere. 

 Vi slutter af med et særligt arrangement 

for minikonfirmanderne og deres familier. 

 Børnene undervises af Lone Knold og 

Peter Hedegaard i selve kirken. Har dit barn 

lyst til at deltage, finder vi en løsning på 

transport til og fra kirken.

Hvornår?

Undervisningen foregår på torsdage  – før-

ste gang er 15/2-2015. Tidspunkt aftales i 

forhold til de tilmeldte børns skoleskema.

Tilmelding:

Vi håber, at I og jeres børn vil tage godt imod 

tilbuddet om minikonfirmandundervisning. 

Er der spørgsmål, er I velkommen til at kon-

takte os. Af hensyn til planlægningen vil 

vi bede jer sende en mail til Lone på lone_

knold@yahoo.dk og melde jeres barn til.

MINIKONFIRMAND 2015 

FOR BØRN I 3. KLASSE
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Program væsentlig forskellig fra tidligere ophold

Sogndal Folkehøgskule ligg vakkert til i utkanten av Sogndal sentrum like ved fjorden. Vi ligg 

i nærleiken av det mest spektakulære som norsk natur kan by på! Fjorlandskapet, isbreane 

og dei høgaste fjelltoppane i tillegg til stor breidde innafor kunst og kultur.  Skulen tilbyr topp 

forpleining i nye og moderniserte internat (mange rom med eige bad), alt med høg standard. 

Godt og variert kosthald i skulen sine flotte lokalar! 

PROGRAM

Fredag 15. mai

Afrejse Holstebro. Hitshals, Setesdal, Haukeli, Odda, Sogndal.                                                                                                                             

Innkvartering. Nattmat.

Laurdag 16. mai:

«Den gamle kaupangen» Buss t/r. Kaupanger.

08.00-09.00: Frukost.

09.10:  Morgonsong og velkomen! Mai-Evy Bakken

VER MED OG FEIRE NORGES 

NASJONALDAG  I VAKRE SOGNDAL

I tillegg kultur- og naturopplevingar - 15.- 21. mai 2015

Fortsættes næste side
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10.00:  Avreise med buss til Kaupanger – Amblabukta. Vi blir møtt av Kristoffer Knagen-

hjelm som tek med oss med på ei vandring i det gamle kulturlandskapet rundt 

Kaupanger Hovedgård og opp til Kaupanger Stavkyrkje. Innlagd lunsj.

Ca. 12.30: Buss til Josdal og bremuseum                                                                      

18.00: Middag. Kaffe/te.

Søndag 17. mai:  

Nasjonaldagen. Ingen transport.

08.00-09.00:  Frukost. Det øvrige programmet vert tilpassa 17. maiprogrammet i Sogndal. Det 

går to tog gjennom Sogndal sine gater denne dagen,- barnetoget på formidda-

gen som er tilpassa gudstenesta i Stedje Kyrkje. Det vert servert rømmegraut 

på skulen etter gudstenesta! På ettermiddagen går folketoget som ender opp 

på Campus der det er taler og program. Meir detaljar når programmet føreligg.

Ca. kl. 18.00:  Middag på skulen. Kaffe/te om kvelden.

Måndag 18. mai:

«Kultur-og Kyrkjevandring i Vik»

08.00-09.00: Frukost

09.30: Avreise Vik.

Ca. 11.00:  Arne Inge Sæbø tek oss med på ei historisk vandring i Vikøyri, vidare til Hop-

perstad Stavkyrkje, gravhaugane på Mohaugane og vidare til den vakre Hove 

steinkyrkje.  Turen tek om lag 2 timar.

Ca. 13.15: Lunsj.

Ca. 14.15:  På tur heim reiser vi innom bronsestatua av Fridjof den frøkne på Vangsnes.

Ca. 16.30: Tilbake på skulen.

18.00:  Middag. Kveldsprogram. Kaffe/te og grunnlovskake.

Tysdag 19. mai:

Ingen transport.

08.00 - 09.00: Frukost

09.15: Morgonsong.

10.00:  Foredrag. «Norsk – Dansk historie gennem 600 år» Kurt V. Andersen                                                                                                                     

12.00 – 13.00: Lunsj.

Fortsat fra forrige side
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14.00-17.00:  Ulike aktivitetar i nærområdet. Kano på fjorden, klatring, fotokurs, lett vandre-

tur i kulturlandskap, musikk. Andre akt. kan bli muleg!

18.00:  Middag. Kaffe/te. Kveldsprogram. Ikkje klart.

Onsdag 20. mai: 

«Lærdal, Borgund og Vindhella»

07.30: Morgontrim.

08.00-09.00: Frukost

09.00: Morgensamling.

09.30: Avreise Borgund.

Ca. 10.30:  Vi besøker Borgund Stavkyrkje, går Vindhellavegen og har nistepakka med i 

sekken.

Ca. 14.00:  Vi vandrer gjennom det gamle trehusmiljøet i Lærdal saman med lokal kjent-

mann.

Ca. 15.30: På bussen tilbake til skulen.

Ca. 16.30: Tilbake på skulen..

18.00:  Middag. Kveldsprogram. Kaffe/te.

Torsdag 21. mai:

08.00-09.00:  Frukost og avreise.   Bus over Fagernes til Langesund- Hitshals.        

Kurspris kr. 6600 D. Kr.

Kursprisen er ein totalpris som dekker reise full pensjon, undervisning, alle utflukter,  foredrag 

og kulturinnslag. Mad på ud- og hjemrejse ikke inkluderet.  

Der kan smøres madpakke til hjemrejse. Nærmere oplysninger kan fåes ved henvendelse til 

Kurt V. Andersen 24641460 eller Holstebro Valgmenighed. For spørsmål til skulen ta kontakt 

med Kristin på tlf. 57627575 eller på e-post  sogndal@sogndal.fhs.no
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Søndag den 2. november kl. 10: Gudstjene-

ste med efterfølgende kirkefrokost

Torsdag den 6. november kl. 9.30: Højsko-

leformiddag: Kurt V. Andersen vil fortælle 

om Ingmar Bergman og hans bog ”Person-

lige samtaler”. I fem samtaler belyses den 

livskatastrofe, som Bergmans forældre, 

Anna og Henriks liv udviklede sig til. Anna 

har bl.a. samtaler med sin gamle konfirma-

tionspræst. Bogen kan evt. læses i forlæn-

gelse af ”Den gode vilje”. Bergman var først 

og fremmest instruktør, men altså også en 

glimrende forfatter.

Torsdag den 6. november kl. 19: Koncert i 

valgmenighedskirken til fordel for SOS-Bør-

nebyerne i anledning af organisationens 50 

års jubilæum i Danmark. De medvirkende er 

organist Kim Preussler, Nørrelandskirkens 

Gospelkor, jazzorkesteret ”Skæg og blå Bril-

ler” og Holstebro Industri- & Håndværker-

forenings Sangkor. Entré: kr. 100 for voksne 

– gratis for børn. Overskuddet går ubeskå-

ret til SOS Børnebyerne. Alle er velkomne.

Torsdag den 13. november kl. 9.30: Høj-

skoleformiddag: Peter Hedegaard fortæller 

om Fredrik Backmans roman, ”En mand, der 

hedder Ove” ud fra K. E. Løgstrups tænk-

ning.

Søndag den 16. november kl. 15.00: Kon-

cert med Via Artis Consort. Arrangeres i 

samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds. 

Entré kr. 100,00.

Torsdag den 20. november kl. 9.30: Høj-

skoleformiddag: Peter Hedegaard fortæller 

om Peter Høegs nyeste roman, ”Effekten af 

Susan”.

Søndag den 14. december kl. 16: Julekon-

cert under medvirkning af Helle Eiler, orgel, 

Lasse Eiler, trompet, og Toneensemblet 

under ledelse af Kim Preussler, som også 

vil spille på orgelet. Der vil ligeledes være 

fællessalmer, som sammen med det øvri-

ge program skulle få os alle i den rette jule-

stemning. Gratis entré, men hvad der måtte 

lægges i kirkens bøsser, vil gå til Valgmenig-

hedens Hjælpefond. Alle er velkomne. 

Tirsdag den 16. december kl. 10.00: Holste-

bro Friskoles børnehave på besøg i kirken.

 

MØDER OG 

ARRANGEMENTER
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Torsdag den 18. december kl. 18.30: 

Holstebro Friskoles juleafslutning for ele-

ver, lærere og forældre. 

Søndag den 4. januar 2015 kl. 14: Nytårs-

møde. Prædikant: tidligere domprovst, dr. 

theol. Ole Jensen. Efterfølgende foredrag 

i Skolegade 32 med lektor ved præstehøj-

skolen i Løgumkloster, Benny Grey Schu-

ster: Kirkebygningen og –rummets teologi 

– hvad siger rummet om danskernes tro?

Torsdag den 29. januar kl. 18.00: Spisning 

og derefter foredrag, hvor Peter Hedegaard 

vil gennemgå emnet: Dødssynder og sakra-

menter i katolsk og luthersk lys. Tilmelding 

senest den 22. januar til Karen Bjerre Mad-

sen eller Anna Thordal-Christensen. Pris kr. 

150,00. 

Lørdag den 7. februar: Højskoledag

Kl. 10.00: Morgensang i kirken

kl. 10.30:  Foredrag med Jørgen Kløve, for-

stander på Askov Højskole.

kl. 12.00: Ribbensteg m.m.

kl. 12.45:  Sangtime med Jørgen Carlsen, 

forstander på Testrup Højskole

kl. 13.30: Foredrag med Jørgen Carlsen

Højskoledagen arrangeres i samarbejde 

med Holstebro Højskoleforening. Pris kr. 

200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen 

eller Anna Thordal-Christensen senest lør-

dag den 31. januar.

Martsmenighedsmøderne 2015 

foregår i Skolegade 32:

Søndag den 1. marts:

kl. 10.30:  Gudstjeneste i valgmenigheds-

kirken v/ sognepræst Kaj Mogen-

sen

kl. 12.00:  Frokost og efterfølgende fore-

drag v/ Kaj Mogensen om ”Frelse 

og fortabelse”.

Mandag den 2. marts kl. 19.00: Foredrag 

om Winston Churchill v/ lektor, ph.d. Leise 

Christensen. Kaffe.

Tirsdag den 3. marts kl. 17.00: Fyraftens-

møde med professor Ove Korsgaard, der 

vil tale som sin bog: ”Solskin for det sorte 

muld”. Middag og kaffe. 

Nærmere oplysninger i næste kirkeblad, li-

gesom udførligt program vil blive lagt frem 

i kirken. 

Torsdag den 12. marts kl. 19.30: Valgme-

nighedens generalforsamling

15. – 21. maj 2015: En tur til Sogndal Folke-

høgskule i Norge, hvor der er mulighed for 

at være med til at fejre Norges nationaldag 

den 17. maj, deltage i flere kultur- og kirke-

vandringer bl. a. til områdets gamle stav-

kirker, høre foredrag og deltage i udflugter. 

Turen arrangeres af Kurt V. Andersen og 

Sogndal Folkehøgskule. Se endeligt program 

andetsteds i bladet. 



GUDSTJENESTER 

I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1.  november - 1. marts 2015

 2. nov. Allehelgensdag 10.00 Peter Hedegaard, kirkefrokost

 9. nov. 21. s. e. trinitatis 10.00 Kurt V. Andersen

 16. nov. 22. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

 23. nov. Sidste s. i kirkeåret 10.00 Peter Hedegaard

 30. nov. 1. s. i advent 10.00 Peter Hedegaard

 7. dec. 2. s. i advent 10.00 Kurt V. Andersen

 14. dec. 3. s. i advent 16.00 Julekoncert

 21. dec. 4. s. i advent 10.00 Peter Hedegaard

 24. dec. Juleaften 14.00 Peter Hedegaard

   Juleaften 15.30 Peter Hedegaard

 25. dec. 1. juledag 10.00 Peter Hedegaard

 1. jan. Nytårsdag 10.00 Peter Hedegaard

 4. jan. Helligtrekongerssøndag 14.00 Domprovst emeritus Ole Jensen

 11. jan. 1. s. e. helligtrekonger 10.00 Peter Hedegaard

 18. jan. 2. s. e. helligtrekonger 10.00 Kurt V. Andersen

 25. jan.  3. s. e. helligtrekonger 10.00 Peter Hedegaard

 1. feb. Septuagesima 9.00 Ronald Risvig

 8. feb. Sexagesima 10.00 Peter Hedegaard

 15. feb. Fastelavn 10.00 Peter Hedegaard

 22. feb. 1. s. i fasten 10.00 Peter Hedegaard

 1. marts 2. s. i fasten 10.00 Peter Hedegaard

EN GRUNDTVIGSK MENIGHED 
I DEN DANSKE FOLKEKIRKE


