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BREV FRA
(ÉN AF) PRÆSTERNE
Dette bliver det sidste brev i denne om-

ster. Vi håber, at vi med dette tiltag kan være

gang, hvor jeg er ene præst.

endnu mere nærværende for menighedens
medlemmer og ikke mindst bidrage med

Ved en festlig gudstjeneste blev Margrethe

den nødvendige forkyndelse og oplysning

Dahlerup Koch indsat af provst Niels Arne

om kristendommen, som der er brug for i

Christensen den 4. oktober. Fra ”Klassiske

vores turbulente tid. Allerede i det nye år vil

Dage” medvirkede orgelvirtuosen Bengt

Margrethe afholde studiekreds om Martin

Forsberg og fløjtenisten Janne Thomsen.

Luther - ud fra vores alt for tidligt afdøde

Lasse Eiler og Kim Preussler spillede trom-

kollega Niels Henrik Arendts bog om Martin

pet og orgel til den fyldige salmesang. Og

Luther ”Frihed”. I skrivende stund har me-

ikke mindst døbte Margrethe årets 13.

nigheden rundet de 1250 medlemmer, og

dåbsbarn i valgmenigheden – overværet af

med tilgangen af Margrethe som prædikant

stolte forældre, bedsteforældre og faddere.

og valgmenighedspræst står vi godt rustet
til at være der for menighedens medlem-

Nu er det en ny tid i valgmenigheden med

mer og til fortsat at være synlige i det kir-

to præster. Alligevel har menigheden prøvet

kelige, folkelige og oplysende arbejde, som

det før. Når man ser på præstetavlen til ven-

valgmenigheden siden Morten Larsens tid

stre forneden inde i kirken, har der i store

har været kendt for.

dele af menighedens historie været to præ-

Peter Hedegaard
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PRÆDIKEN
1. søndag i advent
Luk. 4, 16-30 · Salmer: DDS 84, 74, 78, 76, 80
Jesus i Nazarets synagoge
v/ Margrethe Dahlerup Koch

Han kom også til Nazaret, hvor han var vok-

til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i

set op. På sabbatten gik han efter sædvane

Sidons land. Og der var mange spedalske i Is-

ind i synagogen, og han rejste sig for at læse

rael på profeten Elisas’ tid; og ingen af dem

op. Man rakte ham profeten Esajas’ bog, og

blev renset, men det blev syreren Na’aman.

han åbnede den og fandt det sted, hvor der

Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri,

står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi

da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af

han har salvet mig. Han har sendt mig for

byen og drev ham hen til kanten af det bjerg,

at bringe godt budskab til fattige, for at ud-

deres by var bygget på, for at styrte ham ned.

råbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for

Men han banede sig vej imellem dem og gik.

at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe
et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen,

Ud fra en nutidig risikovurdering ville politi-

gav den til tjeneren og satte sig, og alle i syna-

et nok have frarådet det, hvis de var blevet

gogen rettede spændt øjnene mod ham. Da

spurgt, om det nu også var en god ide at lade

begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag

Jesus læse op og prædike over profeten

er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i op-

Esajas i Nazareth synagoge. Med god grund.

fyldelse.« Alle gav de ham deres bifald og un-

For det ender jo med ret voldsomme week-

drede sig over de nådefulde ord, som udgik af

endoptøjer denne lørdag i Jesu hjemby. Det

hans mund, og de spurgte: »Er det ikke Josefs

er lige før, det koster liv – Jesus bliver drevet

søn?« Han svarede dem: »I vil sikkert bruge

helt ud til kanten. Det er en gåde, hvorfor

denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv!

de ikke skubber ham det sidste lille stykke

og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i

i døden. Da han står der ude på kanten, må

Kapernaum; gør det samme her i din hjem-

han have vendt sig om og stået ansigt til an-

by!« Men han sagde: »Sandelig siger jeg jer:

sigt med sine forfølgere, og så trækker de

Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg

sig åbenbart til side. De høje, vrede råb må

siger jer, som sandt er: Der var mange enker i

pludselig være forstummet. De skubbende,

Israel på Elias’ tid, dengang himlen var lukket

masende kroppe må i et nu være gået i stå

i tre år og seks måneder, så der blev stor hun-

og blevet slappe.

gersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt
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”Han banede sig vej imellem dem og gik”,

Og en driftig erhvervs- eller borgerforening

fortæller Lukas. Det er en underlig scene.

kan så småt begynde at tænke på, hvordan

Jesus siger ikke et ord. Han får ikke hjælp fra

man kan markedsføre sig på det her.

himlens efterretningstjeneste eller et andet
guddommeligt vagtværn. Han vender sig

Men så ruller Jesus manuskriptet sammen,

bare om derude på kanten og går. Ikke hjem

lægger det til side og giver sig til at skælde

til Nazareth - men ud i resten af verden.

de glade og begejstrede mennesker huden
fuld. ”Ingen profet er anerkendt i sin hjem-

Hvis man tænker lidt nærmere efter, så er

by”, siger han til dem. Dem, der ellers lige

det vel ikke uden grund, de gode folk i Na-

har givet ham deres bifald og fulde tilslut-

zareth bliver vrede. Det er en skidt fugl, der

ning. Og så udfolder han, hvordan Gud al-

skider i egen rede. Men er det ikke det, Je-

tid har henvendt sig til de fremmede, dem

sus gør med den prædiken? Provokerer og

uden for landegrænsen og byporten. Enken

taler ringe om sine egne? Og han gør det så

i Sarepta og syreren Na’aman blev hjulpet,

uforskammet, som det kan gøres: Han gør

selv om masser af israelitiske enker og spe-

det først, da de alle sammen har givet ham

dalske havde bedt og trængt lige så meget

deres bifald.

til Guds hjælp. Jesus siger med andre ord, at
det er de andre, der skal sættes i frihed, få

For de elsker ham jo i første omgang for det,

nyt syn og høre det gode budskab for fat-

han siger. Jesus læser Esajas’ gamle, smuk-

tige. Det er de andre, dem udenfor, dem på

ke profeti op. Profetien om at engang skal

kanten og i ødemarken – det er dem, Gud

Messias, Guds salvede og udvalgte, komme

kommer til.

med godt budskab til fattige, med frihed til
fanger og undertrykte og med syn til blinde.

Hvad havde han egentlig forestillet sig, at de

Og så holder Jesus sin ultrakorte prædiken:

skulle bruge de oplysninger til andet end at

”I dag er det skriftord gået i opfyldelse”. Alt

blive rasende og skuffede? Hvorfor skal de

det, de har drømt om og længtes efter, det

have at vide, at Gud åbenbart er mere inte-

sker nu. For Herrens salvede, Messias, er hér,

resseret i alle mulige andre end dem?

lige for øjnene af dem. Det er ham, Jesus,
Josefs søn, deres bysbarn og gamle skole-

Er det helt utænkeligt, at det er, fordi han vil

kammerat. Og de bliver begejstrede. Selv-

smides ud af den synagoge? Han vil ud af

følgelig. Tænk, at de skulle opleve det. Tænk,

Nazareth og landsbyfællesskabet. Han vil

at det var deres by, Messias skulle komme

ud på kanten. Ud i det store, offentlige rum.

fra. ”Kan noget godt komme fra Nazareth”,

Fordi det er dét gode budskab for fattige,

sagde man hånligt rundt omkring i nabo-

dén frihed for undertrykte og fanger, og

sognene. Nu kunne de lære det, kunne de.

dét nye syn for blinde, han kommer med:
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

At Gud er den, der altid er på kanten, uden

Finde ham, der aldrig lader sig finde, men

for de lukkede rum og selskaber. For Gud er

som altid kommer os i møde.

i virkeligheden. ”I dag”. Og derfor kan Gud
aldrig holdes fast, hverken i bogrullens ord,

Vi får aldrig lov til tilfredse at læne os tilba-

bag synagogens fire vægge, kirkens tykke

ge og nyde at være på det vindende hold.

mure eller i vores billeder af, hvem og hvor-

Dem, med den rigtige tro på den rigtige

dan Gud er.

Gud. Men vi har fået frihed, syn og gode ord
til at holde sanser, hjerte og hjerne åbne for,

For Gud er ikke bare en Gud, som findes.

hvordan og hvorfor Gud nu kommer til os.

Som ting eller personer i verden findes. Var

Hvad Gud nu kræver af os, og hvad Gud nu

Gud det, kunne vi netop få hold på Gud. Bure

giver os.

Gud inde i vores billeder og forestillinger og
regler for passende, guddommelig opfør-

Advent. Det er juleforberedelse. Her i kirken

sel. ”Fundet”, som vi triumferende råbte

forberedes vi på, at vi skal se og møde Gud

som små, når vi legede skjul – og legen var

uden for murene og de beskyttende regel-

slut i samme sekund, råbet lød. Men Gud vil

sæt. Gud kommer os i møde i dag, i verden, i

ikke findes. Gud vil være den, der kommer.

det liv, vi lever. Dér hvor vi mindst af alt ven-

Kommer til verden.

ter det: I et spædbarn i et fodertrug, blandt
fremmede, blandt dem, der ikke hører til vo-

Derfor blev Gud på et tidspunkt i verdens-

res segment og blandt dem, vi havde glemt.

historien menneske. Det menneske, som

Gud kommer til os de underligste steder og

en dag provokerede folk til at smide ham

de hjemligste steder. I andres tilgivende ord

ud af deres synagoge og ud i virkeligheden

og opmærksomme blikke. I de situationer,

udenfor. Ja, helt ud til kanten kom han. Og

som fik os op af stolen og gav os kræfter, vi

senere hen gjorde han det, han undlod dén

ikke troede, vi havde. I den hjælpende hånd

dag i Nazareth. Langfredag tog han skridtet

eller det tiltrængte spark. Overalt hvor nye

helt ud over kanten, gravens kant og døde.

muligheder åbnes, og nye opgaver stilles.

Og man burede ham inde, i gravhulen med

Hvor tro og tillidsfuldhed spirer, og håbet

en tung sten for at holde ham på plads. På

nægter at give op. Dér er det Gud, som igen

dødens plads.

baner vej midt imellem os. For at vi kan følge efter Ham. Hver dag. Og i dag.

Men påskemorgen var der igen banet vej.
Vej ud i verden. ”Han går i forvejen for jer til

Ære være Faderen og Sønnen og Helligån-

Galilæa”, lød en engels korte påskeprædi-

den, som det var i begyndelsen, således

ken til nogle kvinder, der ville se til graven.

også nu og altid og i al evighed.
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PERSONALIA

DØBTE
28. juni 2015:

Karen Thorn Wium-Andersen, datter af Charlotte og
Thomas Thorn Wium-Andersen, Hyrdinden 5, Mejrup, 7500 Holstebro

16. aug. 2015:

Luna Dahlia Skov Kocemba, datter af Tanja Maarbjerg Skov og
Klaus Kocemba Knudsen, Mølleparken 26, 7500 Holstebro

16. aug. 2015:

Tobias Hallundbæk Eriksen, søn af Christina Bengtsson Eriksen og
Ian Hallundbæk Eriksen, Røjkærvej 19, Vind, 7500 Holstebro

4. okt. 2015:

Molly Mo Nissen, datter af Freja Marianne Kojborg Nissen og Michael Larsen,
Skovbakken 29, 7500 Holstebro.

Viede og kirkelige velsignelser
22. aug. 2015:

Sys Dam og Bo Rønn Hansen, Idomlundvej 20A, Idom, 7500 Holstebro

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
24. aug. 2015:

Elna Henriksen, født 1929, Enghaven 4, 7830 Vinderup

24. aug. 2015:

Ingrid Hedegaard Nielsen, født 1950, Ebbe Rodes Allé 8, l.th., 2500 Valby

3. sept. 2015:

Lise Broholm Hansen, født 1938, Ingemannsvej 13A, 7500 Holstebro

25. sept. 2015:

Ellen Margrethe Jakobsen, født 1929, Beringsvej 19, stue 11, 7500 Holstebro

Ind og udmeldelser
I perioden har der været 3 udmeldelser 19 indmeldelser. 3 er afgået ved døden.
Valgmenigheden tæller nu 1248 medlemmer.
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”FRIHED”
En studiekreds om Martin Luther og
reformationens betydning dengang og i dag
Af Margrethe Koch

Vi varmer op til det store reformationsju-

”Frihed” udkom på reformationsdagen, den

bilæum i 2017 med en studiekreds over 4

31. oktober i år, og hvis man ikke allerede

torsdag aftener. Vi mødes i Skolegade 32 kl.

har købt bogen, er der mulighed for at være

19 og slutter kl. 21. Udgangspunktet bliver

med i en fælles bestilling. Det kræver bare,

Niels Henrik Arendts bog ”Frihed – Martin

at man tilmelder sig til mig enten telefonisk

Luther i kortform”. Bogen er beregnet til

21 14 36 58 eller på mail mdkoch@mail.dk

studiekredsbrug, og den er bygget op om-

senest 15. december 2015.

kring 5 centrale temaer i Luthers tænkning.
Vi tager et tema pr. gang og ser, om vi også

Studiekredsdage:

når det 5. Desuden synger vi hver gang et

Torsdag den 14. januar

par salmer af Luther eller nogle af sangene

Torsdag den 28. januar

om Luther fra Højskolesangbogen.

Torsdag den 11. februar
Torsdag den 25. februar
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TANKER OMKRING FYRAFTEN
Af Aase Baden Lauridsen

Peder Damtoft Meldgaard kunne næsten

”Saustrup, Skave og Trabjerg – beretninger”.

ikke have anden hjemadresse end Trabjerg-

I bogen, der udkom før jul sidste år, og som

vej. Den del af Borbjerg, der hedder Trabjerg,

den også meget lokalkendte Viktor He-

står Peder Meldgaard meget nær. Han har

degaard har lavet sammen med en række

boet her næsten altid, på slægtsgården

andre lokale, har Peder Meldgaard et større

Meldgaard på Trabjergvej, først sammen

indlæg om Trabjerg.

med sine forældre og siden med sin hustru,
Tora, og deres børn. Han har tilmed medvir-

Peder har i hele sit snart 80-årige liv kun

ket i tilblivelsen af en lokal bog, der har titlen

været væk fra Meldgaard i tilsammen fire
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Peder Meldgaard tager imod i døren til slægtsgården
Meldgaard på Trabjergvej. Foto: Aase Baden Lauridsen.

Peder er forberedt på mit besøg, han står
parat i den åbne dør til stuehuset og byder
smilende velkommen til. Han er så forberedt, at han selv har foreslået overskriften til
denne artikel!
Lidt inde i fortællingen om sit liv siger han:
”Du vil sikkert spørge mig, hvorfor jeg er
medlem af valgmenigheden. Det er en lang
historie. Borbjerg har altid været et grundtvigsk sogn men også med et stort islæt af
Indre Mission. Men der har altid været et
år, hvor han dels var på højskole og på land-

godt samarbejde; vi har leveret mælk til

brugsskole, var soldat ved Livgarden og

det samme mejeri og købt vores gær hos

havde to pladser hos andre landmænd. I

den samme købmand, vi har gået i samme

dag lever Peder alene på gården, hans elske-

skole og i samme kirke, ” siger Peder Meld-

de Tora døde i 2006. Han er dog derfor ikke

gaard. Han fortæller, at han ved en fest på

gået i stå, om end sorgen stadig fornem-

Højskolehjemmet i Holstebro var så heldig

mes, når han taler om Tora.

at træffe Tora Krogshede, der var sygeplejerske fra Nees og var født ind i Bøvling Valg-

Peder Meldgaard er en af de meget aktive

menighed.

medlemmer af Holstebro Valgmenighed,
og igennem 10 år, indtil 2014, var han for-

Efter Peders ophold på Ladelund Land-

mand for foredragsforeningen i Borbjerg,

brugsskole i 1958-59, stiftede han og Tora

en gammel kulturperle, der har eksisteret

hjem i Meldgaard i 1961. De fik sammen fire

siden 1872.

børn.
Fortsættes næste side

11

Fortsat fra forrige side

En sten blev flyttet

Jeg sagde til Peter, at jeg gerne en gang ville

”I sin elevtid gik Tora til kirke i valgmenig-

af sted sammen med kirkens konfirman-

hedskirken hos pastor Niels Bundgaard,

der, hvortil han svarede, at ”det vil du ikke

som hun satte højt. Vi snakkede om at blive

kunne holde til”. Noget kunne der være om

medlem af Holstebro Valgmenighed, men

snakken, for de unge rejsende får oplevet

jeg holdt mig tilbage, da jeg syntes, det vil-

en masse på turene, men jeg klarede nu de

le være at svigte den daværende præst i

ture, jeg har været med på, rigtigt godt. ”

Borbjerg, P. B. Kristiansen, som havde både
døbt og konfirmeret mig og også havde

Peder Meldgaard tager også på højskoleop-

døbt vore to ældste børn. Men da pastor

hold. Han er et vågent og betragtende men-

Kristiansen rejste til Flensborg for at være

neske, og han har været interesseret i sine

der sine sidste år som præst, blev der flyt-

omgivelser, siden han ikke var ret gammel.

tet en stor sten for vores tilmelding til valg-

Som tiårig begyndte han at gå til gymnastik

menigheden i Holstebro. Vi blev modtaget

i Trabjerg Gymnastikforening, og siden har

med glæde af pastor Bundgaard, som var

TGF været hans hjertebarn. I 2015 har for-

præst for os de følgende ni år, indtil han

eningen, som også har haft bl.a. dilettant,

døde pludseligt. ”

badminton og folkedans på programmet,
haft gymnastik i uafbrudt 107 år, understre-

”Så fik vi Jannik Bojsen-Møller til præst, han

ger han. I mange af årene har Peder Meld-

var en god præst for os i 29 år, indtil han blev

gaard ledet gymnastik for både børn, voks-

pensioneret 2005.”

ne og seniorer.

”Og nu har vi Peter Hedegaard, som fører os

Han og Tora har altid fulgt med og deltaget i,

helt ud på de vilde vover! ” Peder Meldgaard

hvad der foregik i deres hjemsogn.

ler højt og fortæller om de gode rejser, han
har været på, og som vores præst har arran-

Parret har også på hver sin måde været ak-

geret. ”Jeg har været med i Italien tre gange.

tive i valgmenigheden. ”Tora har været i be-
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Peder Meldgaard i sit hjem på Trabjergvej. Bag ham ses billedet af hans hustru Tora, som han mistede i 2006.
Foto: Aase Baden Lauridsen.

styrelsen i to perioder. Og jeg – jeg har ”nø-

ten i kirken i Skolegade eller i Borbjerg. Han

jedes med” at deltage i alt, hvad der bydes

runder de 80 år sidst i november, hvad ikke

på i valgmenigheden, når det ikke kolliderer

er nemt at se. Den tidligere gymnastikleder

med Borbjerg! ”

har fortsat en rank holdning. En strunk holdning – er det vist, det hedder eller hed i gym-

Peder Meldgaard er en flittig kirkegænger,

nastiksproget …

så godt som hver søndag er han at finde en-
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VALGMENIGHEDENS
HJÆLPEFOND
Holstebro Valgmenighed uddeler hvert år støtte fra valgmenighedens hjælpefond.
Støtten ydes i form af et gavekort, der kan bruges i et af byens varehuse.
Der kan søges om støtte til forskellige formål. Det kan være til barnedåb, konfirmation, feriehjælp, julehjælp eller til et andet formål.
Har du og din familie brug for støtte, skal du sende en ansøgning til valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Skolegade 32, 7500 Holstebro.
Din ansøgning vil blive vurderet ud fra nogle retningslinjer, som kan læses på vores
hjemmeside.
Venlige hilsner
Bo Bertel

NYT FRA KUNSTUDVALGET
I november og december udstiller Søren Langkjær sine fotografier, der alle er fra Holstebro, og skriver om sig selv: At fotografere er for mig en meget sanselig proces - ikke
kun lyset og farverne, men også elementer som dufte, lyde, varme, og egne følelser
bliver en del af billedet. Jeg håber, beskueren fornemmer denne samhørighed i motivet. At fastholde et splitsekund af tiden, der sætter følelser og tanker i spil på ny, er
fotografiets store mulighed og opgave.
I januar og februar udstiller Marie Sørensen fra Holstebro. Marie er født og opvokset
tæt på Limfjorden. Hun er autodidakt maler med deltagelse i flere kurser, og naturen
og årstidernes skiften har inspireret hende til at male fortrinsvis abstrakte billeder.
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MARTSMENIGHEDSMØDE 2016
i Valgmenighedskirken og Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Holstebro
SØNDAG 6. MARTS - Kl. 14:00
Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke v/biskop Henning Toft Bro, Aalborg.
Kl. 15:30 Kaffe og kage
Foredrag v/biskop Henning Toft Bro
Henning Toft Bro har skrevet mange vestjyske viser, danske sange og salmer, foruden undervisnings- og forkyndelsesmateriale, noveller og erindringsglimt.
Utallige er de foredrag, han har holdt om kirkelige og folkelige emner, så vi afventer
spændt, hvad han har med til Holstebro.
MANDAG 7. MARTS - Kl. 17:00
Foredrag om Astrid Lindgren v/forfatter Jens Andersen
Jens Andersen udgav i 2014 ”DENNE DAG, ET LIV”, den første nordiske Astrid Lindgrenbiografi i 40 år. Bogen bygger på et væld af hidtil ukendte, aldrig tidligere publicerede
breve, dagbøger og fotos, samt på samtaler med Astrid Lindgrens datter, Karin Nyman.
Hun fulgte på nærmeste hold sin berømte mors karriere og splittede forhold til berømmelse,
rigdom, ensomhed, magt og mænd.
Middag og kaffe
TIRSDAG 8. MARTS - Kl. 17:00
Foredrag om den nuværende europæiske situation v/journalist og korrespondent
Svenning Dalgaard
Siden 2009 har Svenning Dalgaard fungeret som International korrespondent for TV2
og TV2 NEWS og som analytiker af international politik på TV2 NEWS i forbindelse med
blandt andet EU-spørgsmål.
Middag, kaffe og sluttelig forårssang
Pris:
Søndag: Kaffe m/kage + foredrag
Mandag: Foredrag + middag incl. vand/øl + kaffe:
Tirsdag: Foredrag + middag incl. vand/øl + kaffe:

Kr. 75,Kr. 110,Kr. 110,-

Højskolesangbogen, 18. udgave benyttes.
Teleslynge forefindes.
Mødet i 2016 er det 98. i rækken.

Tilmelding til alle 3 arrangementer senest 27. februar til:
Vera Bagge – verabagge@privat.dk – 2752 3577 eller
Jacob Halgaard – jacob.halgaard@altiboxmail.dk – 9742 2587
Indbydere, udvalg bestående af:
Jacob Halgaard, Mejdal (sydlige opland) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand)
Asger Brodersen, Holstebro (Holstebro by, kasserer) - Viktor Hedegaard (østlige opland) - Erik Nørkjær, Aulum
(sydlige opland) - Peter Hedegaard, Holstebro (Holstebro by, formand) - Vera Bagge (Holstebro by, sekretær).
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NYT FRA BESTYRELSEN
af Karen Bjerre Madsen

Efterårstid med regn og blæst er det, vi na-

Efterfølgende var der kirkefrokost i Skolega-

turligt kan forvente os på denne årstid.

de. Festlig sammenkomst med mad, sang
og taler. Nu glæder vi os til hverdagene og

Og så er det også tid til at få ”fyldt på” igen

søndagene sammen med Margrethe, Peter

både i kirken med de sædvanlige gudstje-

og menigheden.

nester og koncerter og også i Skolegade 32,
hvor der bydes på mange ting. Læs siderne

HØSTOFFER

med vores møder og arrangementer bag i

Ved høstgudstjenesten den 13. sept. ind-

bladet.

kom der 1859. kr. Dette beløb blev fordelt
henholdsvis til Forsorgshjemmet Skovvang

MARGRETHE DAHLERUP KOCH

på Herningvej i Holstebro og til den kristne

Søndag den 4. oktober var der festgudstje-

kirke i Pakistan

neste i Holstebro Valgmenighed. Præst nr.
2. Margrethe Dahlerup Koch blev på værdig

KONFIRMANDER

vis indsat af provst Niels Arne Christensen.

Onsdag den 16. september var der aften-

Selve gudstjenesteforløbet blev dernæst

gudstjeneste og efterfølgende konfirmand-

overtaget af Margrethe med barnedåb,

indskrivning. I år tæller holdet 9 piger og

prædiken og altergang.

10 drenge. Vi siger velkommen til dem alle.
Såvel Margrethe som Peter vil tage sig af un-

Endvidere medvirkede repræsentanter fra

dervisningen, og vi kirketjenere glæder os

”Klassiske Dage”. Så fornemt – så fornemt

til at samarbejde med ”overkirketjenerne”

det hele.

omkring arbejdet.

16

BESØG FRA PASTORALSEMNINARIET

LEJE AF SKOLEGADE

I ÅRHUS

Valgmenighedens medlemmer kan leje lo-

Fredag den 18. sept. havde vi besøg af 20

kalerne til en pris, der er mere favorabel end

unge teologer, der sammen med deres un-

den, ikke-medlemmer skal give. Maden skal

derviser, Benedickte Præstholm, og biskop

leveres af Gitte og Per Bojsen. Kontakt be-

Henrik Stubkjær, Viborg, var på studiebe-

styrerparret for yderligere oplysninger.

søg her i stiftet. Det var en flok dejlige unge
mennesker, der engageret hørte Peter for-

SKATTEATTEST

tælle om, hvad en grundtvigsk valgmenig-

Der er stadigvæk en del medlemmer, der

hed er, og efterfølgende var der ikke mangel

endnu ikke har givet forretningsføreren

på spørgsmål. Om lidt er de ”flyvefærdige”

autorisation til elektronisk at indhente op-

Det bliver spændende at følge, hvor de

lysning om den skattepligtige indkomst. Vi

unge teologer ”lander”.

beder derfor endnu engang indtrængende
om at måtte få denne autorisation. Hvis

ADRESSEÆNDRINGER

man ønsker hjælp i den anledning, bedes

Når kirkebladene udsendes, kommer der

man henvende sig til vores kasserer eller

ca. 20 blade retur hver gang. Årsag er alene

vores forretningsfører.

fraflytning fra den adresse, som vores forretningsfører har. Tak om I godt vil meddele

Med disse oplysninger sender vi fra besty-

os, når der sker flytning.

relsen en hilsen til alle med et på gensyn såvel i kirken som i Skolegade 32.
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MØDER OG
ARRANGEMENTER

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00: Efterårs-

Torsdag den 19. november kl. 9.30: Kon-

møde med Lillian Hjort-West, Bornholms

cert med Ensemble MidtVest. Entré:

Højskole, om den franske sangerinde Edith

100,00 for medlemmer af valgmenigheden

Piaf. Mødet afholdes i valgmenighedskirken

og Nordvestjysk Musikkreds. Unge og stu-

og arrangeres i samarbejde med Holstebro

derende: gratis. Venner af EMV: kr. 75,00.

Højskoleforening. Entré kr. 100,00.

Løssalg: kr. 150,00.

Torsdag den 5. november kl. 18.00: Vi fej-

Torsdag den 26. november kl. 9.30: Høj-

rer mortensaften med spisning og foredrag

skoleformiddag v/cand. theol. Hans Nør-

v/ lektor Michael Böss, Aarhus Universitet,

kjær, der fortælle om den norske forfatter

der vil tale om sin nye bog: Det demente

Karl Ove Knausgaards forfatterskab. (se

samfund. Pris kr. 175. Tilmelding til Karen

yderligere informationer på hjemmesiden).

kr.

Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest fredag den 30. oktober.

Onsdag den 2. december kl. 9.30: Højskoleformiddag v/valgmenighedspræst Kurt V.

Søndag den 8. november kl. 14.00: Møde i

Andersen (tidl. Bøvling), der vil gennemgå

Lind Sognehus (se side 7).

”Vägen til Klockrike” af den svenske forfatter Harry Martinson.

Torsdag den 12. november kl. 9.30: Højskoleformiddag v/ Peter Hedegaard, der til

Søndag den 13. december kl. 16.00: Valg-

gennemgå romanen ”Stoner” af den ameri-

menighedens julekoncert, hvor vi får besøg

kanske forfatter John Williams.

af Joysingers fra Mejrup. Det er et blandet
kor med omkring 38 sangere, og det ledes

Torsdag den 19. november kl. 9.30: Høj-

af Britta Krarup. Derudover vil vi synge sam-

skoleformiddag v/Peter Hedegaard, der vil

men. Organist Kim Preussler medvirker.

gennemgå romanen ”Gilead” af den amerikanske forfatterinde Marilynne Robinson
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Søndag den 3. januar 2016 kl. 14.00: Nyt-

kl. 12.45: Anette Kjær, der er sangerinde og

årsmøde med Margrethe Koch, der prædi-

organist, vil holde sangtime og

ker, og Johs. Værge, der vil tale om sin bog

foredrag med titlen:

”Guds skrøbelige arvinger”. Johs. Værge er

”Højskolesangbogen – en poetisk

mangeårig sognepræst ved Københavns

håndbog i livsduelighed. Eksi-

Domkirke og forfatter til en række teologi-

stens-tænkning på vers”.

ske bøger.
Højskoledagen arrangeres i samarbejde
Torsdag den 14. januar kl. 19: Studiekreds

med Holstebro Højskoleforening. Pris kr.

om Martin Luther v/ Margrethe Koch. (se

200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen

side 9).

eller Anna Thordal-Christensen senest lørdag den 31. januar.

Onsdag den 20. januar kl. 19: Foredrag v/
overlæge Ole Hartling, tidligere formand for

Torsdag den 11. februar kl. 19: Studiekreds

Etisk Råd, der taler om emnet ”Liv og død i

om Martin Luther v/ Margrethe Koch (se

menneskets hænder”.

side 9).

Torsdag den 28. januar kl. 19: Studiekreds

Torsdag den 25. februar kl. 19: Studiekreds

om Martin Luther v/ Margrethe Koch (se

om Martin Luther v/ Margrethe Koch (se

side 9).

side 9).

Lørdag den 6. februar kl. 10: Højskoledag

6. – 7. – 8. marts: Martsmenighedmøderne

kl. 10.00: Morgensang i kirken

(se side 15).

kl. 10.30: Foredrag v/journalist Jeppe Søe,
der vil tale om ”Mediepåvirkning

Torsdag den 17. marts kl. 19.30: Valgme-

og det levende ord”

nighedens generalforsamling

kl. 12.00: Ribbensteg m.m.
3. – 8. april: Konfirmandernes tur til Rom
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. november - 1. marts 2016

1. nov.

Allehelgensdag

10.00

Peter Hedegaard (kirkefrokost)

8. nov.

23. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

15. nov.

24. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

22. nov.

Sidste s. i kirkeåret

10.00

Peter Hedegaard

29. nov.

1. s. i advent

10.00

Peter Hedegaard

6. dec.

2. s. i advent

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

13. dec.

3. s. i advent

16.00

Julekoncert

20. dec.

4. s. i advent

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

24. dec.

Juleaften

14.00

Margrethe Dahlerup Koch

15.30

Peter Hedegaard

25. dec.

Juledag

10.00

Peter Hedegaard

26. dec.

2. juledag

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

1. jan.

Nytårsdag

10.00

Peter Hedegaard

3. jan.

Helligtrekongers søndag

14.00

Margrethe Dahlerup Koch
(Nytårsmøde)

10. jan.

1. s. e. Helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

17. jan.

Sidste s. e. Helligtrekonger

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

24.

Septuagesima

10.00

Peter Hedegaard

Sexagesima

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

Fastelavn

10.00

Peter Hedegaard

14. feb.

1. s. i fasten

10.00

Peter Hedegaard

21. feb.

2. s. i fasten

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

28. feb.

3. s. i fasten

10.00

Peter Hedegaard

Midfaste

14.00

Biskop Henning Toft Bro

jan.

31. jan.
7. feb.

6. marts

(martsmenighedsmøderne starter)

