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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, Poppel Allé 4, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857 / 3029 1631,  
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 / 2135 0523 , e-post: ht@sport.dk 

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

Kirkesanger: Carsten Smith, Elsøvej 121, 7900 Nykøbing M, 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. 2367 8822,  
e-post: phedegaard1957@gmail.com 
og  
Valgmenighedpræst: Margrethe Dahlerup Koch, V. Strandsbjerg 32, 6950 Ringkøbing, tlf. 2114 3658,  
e-post: mdkoch@mail.dk 

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, tlf.: 2367 8822 / 2114 3658,  
bedst torsdag kl. 16.00 - 17.00 gerne efter aftale. Mandag fridag. 

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. 

Ferier og fridage 
Margrethe Koch holder ferie fra den 9. – 15. februar 2019 og fra den 1. – 7. april 2019,  
og Peter Hedegaard holder ferie fra. 1. – 8. marts og fra den 23. – 29. marts 2019. 

Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.  
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest 30. april 2019.
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BREV FRA PRÆSTEN
Peter Hedegaard

I Det Gamle Testamente er der nogle vers 

fra Prædikerens Bog, som jeg altid har holdt 

meget af: 

 Alting har en tid, for alt, hvad der sker un-

der himmelen, er der et tidspunkt. En tid til 

at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en 

tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til 

at helbrede. En tid til at rive ned, en tid til at 

bygge op. En tid til at græde, en tid til at le. En 

tid til at holde klage, en tid til at danse. 

 Lige før advent i 2018 følte jeg, at nu var 

det tid til at stoppe med at være præst for 

jer her i valgmenigheden. Jeg har nu med-

delt bestyrelsen, at jeg fratræder 1. aug. 

2019 efter 14 år som valgmenighedspræst. 

Holstebro Valgmenighed blev derfor det 

sted, Karen og jeg har været længst. Vi hav-

de først 11 gode år i Dalum, knap 8 dejlige år 

på Ryslinge Højskole og så nu 14 skønne år 

hos jer.

 Det har været fantastiske år fra januar 

2005 og til i dag. I januar kørte vi alle fire op til 

Holstebro og gik en tur i byen, og da drenge-

ne vendte tomlen opad, som betød, at her 

kunne de godt bo, søgte vi - efter en pizza 

og en cola - stillingen og fik den. Fra august 

2005 gik det slag i slag, og gennem årene er 

der kommet mange nye medlemmer til. An-

dre er flyttet, og mange kære har vi mistet. 

Vi har i fællesskab sat kirken i stand udven-

digt som indvendigt, fået nyt varmeanlæg, 

nyt køkken og nyt toilet - og ikke mindst 

fået orglet udvidet til 15 stemmer. Udven-

digt er der kommet nyt tag til og ny trappe 

op til kirken, så alt i dag fremstår moderni-

seret og venligt og imødekommende. Lige-

ledes er Skolegade 32 blevet holdt vedlige 

og senest krydret med en konfirmandstue, 

som jeg har ønsket mig i mange år, og som 

nu er en realitet. Det har altså været en tid til 

at bygge op for os alle. Men det vigtigste er 

alle de mennesker, der har følt, at valgme-

nigheden var det sted, hvor de hørte til. Jeg 

tænker med glæde tilbage på større og stør-

re konfirmandhold, minikonfirmander, bryl-

lupper, barnedåb og måske det allermest 

vigtige, gudstjenesterne, som er kirkens 

hjerteslag. Tænk, at vi et par gange har måt-

tet købe flere salmebøger for at have nok til 

søndagens tjeneste. Indimellem glemmer 

man, at sandheden ligger i mødet. Alle de 

mennesker, der fra 2005 har krydset ens vej, 

er levende eksempler på den åbenhed og 

det fællesskab, som er Holstebros styrke. 

Når valgmenigheden i fællesskab med Hol-

stebro Bibliotek, Højskoleforeningen, Klas-

siske Dage, Nr. Vosborg, Holstebro Friskole 

m.fl. samler folk i hundredvis, så er det for at 

Fortsættes næste side

ALTING HAR EN TID
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Fortsat fra forrige side

leve sammen i den tid, som vi har fået lov til 

at dele.

 Da jeg kom, blev jeg interviewet af jour-

nalist Knud Jacobsen fra Dagbladet. Knud 

spurgte insisterende, hvad er det grundtvig-

ske? Til sidst fløj det ud af mig: ”Det grundt-

vigske er, hvor der er højt til loftet og åbent 

til himmelen”. Det mener jeg stadig. Vi skal 

leve et jævnt og muntert, virksomt liv på 

jord, men med øjet, som det skabtes, him-

melvendt, lysvågent for alt skønt og stort 

herneden (N.F.S. Grundtvig).

 Det har jeg i al beskedenhed prøvet at 

leve efter - som præst for jer - og som aktiv i 

lokalsamfundet som foredragsholder, leder 

af fællessang, klummeskribent m.m. 

 I næste nummer vil jeg gerne takke jer 

alle og se tilbage på 14 begivenhedsrige år. 

Men indtil august er der stadig arbejde, der 

skal gøres.

DRØMMEN OM AMERIKA
- en kulturrejse i de danske udvandreres fodspor

9. - 20. SEPTEMBER 2019

Kom med på en anderledes ”højskolerejse”, der byder på historisk og kulturelt indhold samt 
ægte wild-west-stemning. Oplev personlige møder med de hjertelige dansk-amerikanere og 
nyd den enestående natur i hjertet af USA.

Program:  Dag 1: Ankomst Danebod, Minnesota.  Dag 2: Danebod Folk High School. Korskirken 
i Tyler.  Dag 3: Elk Horn. Dansk vindmølle. Viking Hjem. Bedstemor´s House. Danish Genealogy 
Center. Elk Horns Lutherske Kirke. Barbecue-middag med borgmester Stan Jens m. fl.  Dag 4: 
Kimballton. Mermaid Park. Dokumentarfilm. Grundtvigsk kirke. Kunstgalleri. Dansk-amerikansk 
aftensang.  Dag 5: Museum of Danish America. Besøg på farm.  Dag 6: Mormonudvandrernes 
vinterkvarter. Homestead National Monument.  Dag 7: Gudstjeneste i præriekirken Kronborg + 
frokost og fællessang med menigheden. Byen Dannebrog.  Dag 8: Oregon Trail. Fort Laramie.   
Dag 9: Veterantog. Keystone. Crazy Horse Memorial. Mt. Rushmore.  Dag 10: Black Hills. Custer 
State Park. Privat besøg i bjælkehytte.  Dag 11: Hill City. Afrejse.  Dag 12: Hjemkomst.

Pris: 20.900 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 3.500 kr.
Prisen inkluderer: Fly - Hoteller - Bustransport - Alle udflugter og entréer - Veterantog - 2 danske 
rejseledere - Skatter og gebyr til Rejsegarantifonden. Morgenmad og aftensmad under hele rejsen 
samt 3 x frokost.
Brochure med udførligt rejseprogram og praktiske oplysninger kan rekvireres hos :
Erik Nørkjær - mobil: 21 61 55 01 - e-mail: enorkjaer@gmail.com - www.holstebrovalgmenighed.dk
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GODT NYTÅR.

 

2018 blev et meget aktivt år, hvor der ud 

over de sædvanlige gøremål også var mas-

ser af ”arbejde” for den siddende bestyrelse.

Her skal blot nævnes modtagelse af kunst-

værkerne fra Ny Carlsbergfondet til Sko-

legade 32 den 10. juni. Kunstneren Erland 

Knudssøn Madsen havde på fornem vis 

udarbejdet de to relieffer, ” Fugls Føde” og 

”Livets Træ”, som er anbragt over de to ind-

gange til huset.

 

Den anden udfordring var ombygning / ind-

retning af mødelokalet på loftet i Skolegade 

32. Det kostede mange arbejdstimer såvel 

for håndværkerne som for bestyrelsen. 

Vi er færdige nu. Og resultatet er så godt. Vi 

har nemlig fået et særdeles rart lokale til mi-

nikonfirmander, konfirmander, studiekred-

se mv.

 

Tredje udfordring kom pludselig i slutnin-

gen af året. Peter Hedegaard meddelte, at 

han ønskede gå på pension til sommer. In-

tet varer evigt. To fantastiske præster har vi 

nu. Og hvad så? Vi er nu i gang med at finde 

en afløser for ham. 

 

Og så til 2019. Vi glæder os til at se dig/ jer 

til vores generalforsamling torsdag den 14. 

marts. Vi begynder med gudstjeneste kl. 

18.00. Dernæst er der fælles spisning, inden 

selve generalforsamlingen begynder kl. 

19.30.

Man bedes melde sig til spisningen – ikke til 

selve generalforsamlingen, som det ses af 

indkaldelsen på side 8.

NYT FRA BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen
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Det er mærkeligt med os danskere. Vi elsker 

Christian den 4., som var skyld i, at vi mi-

stede de dengang rigeste og frugtbareste 

dele af riget: Skåne, Halland og Blekinge. Vi 

flager på hel stang den 18. april for at mar-

kere nederlaget på Dybbøl i 1864, som re-

sulterede i, at vi mistede de resterende 40% 

af landet – igen den bedste landbrugsjord, 

nemlig den slesvigske. Og i 2014 fejrede vi 

i fin forståelse med nordmændene, at det 

var 200 år siden, vi holdt med de forkerte 

under Napoleonskrigene, og som følge der-

af mistede Norge og alle de oliekroner, som 

vi ganske vist dengang ikke vidste, fandtes i 

den norske del af Nordsøen. Men alligevel. 

Det er, som om vores nationale selvfølelse 

bare er vokset og vokset i takt med, at lan-

det er blevet mindre og mindre. Som om 

den mindre politiske magt nærmest gør vo-

res kærlighed til vores lille landområde på 

kloden endnu større.

Og på sin vis er det det, Bededag – Store 

Bods- og Bededag, som dagen egentlig op-

rindeligt hed – handler om. Bods- og bede-

dagene blev i sin tid indført af Christian den 

4. som nationale helligdage. Dage, hvor man 

skulle bede for fred i landet – det land, som 

selvsamme konge jo altså førte ud i den ene 

håbløse krig efter den anden. Derfor var der 

også mange bods- og bededage spredt ud 

over hele året. I 1686 fastlagde biskop Hans 

Bagger så en Store Bods- og Bededag, som 

skulle ligge på den 4. fredag efter påskedag.

Tanken bag Bededag er altså, at den skal 

gavne landet, fællesskabet. Og Bededag er 

indført, fordi mennesker – konge såvel som 

undersåtter – vidste, at de var underlagt en 

større magt end den menneskelige, nemlig 

Gud.

Vil man have et indblik i de tanker, der lå 

bag idéen om at indføre bods- og bededag, 

skal man kigge i Kingos salmer, især hans 

aftensalmer. I alle aftensalmerne beder han 

omhyggeligt for kongen og kongens hus. 

Men der bedes ikke for sejr eller om større 

magt og landbesiddelser. Der bedes om 

opbyggelse, altså tro på Gud, og om lykke, 

fred og ro. At landet er blevet mindre og res-

sourcerne færre, ses ikke som et udtryk for, 

at Gud har vendt Danmark ryggen. Men det 

er udtryk for, at Danmark har så meget mere 

brug for at huske, at Vorherre er den egent-

lige hersker, også når landet stander i våde. 

Jo mindre land – jo mere Gud. Sådan er Dan-

marks historie blevet fortolket i århundre-

der. Og indførelsen af bededag er altså et 

BEDEDAG 

– FÆDRELANDETS HELLIGDAG

Af Margrethe Koch
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udtryk for den fortolkning. Tilliden til Gud 

skal være grundstemningen både nationalt 

og personligt.

De øvrige bods- og bededage forsvandt 

med tiden og diverse helligdagsreformer, 

så bededagen på 4. fredag efter påskedag 

er nu den eneste nationale helligdag, vi har 

tilbage. Hvert år er der røster fremme om at 

afskaffe den. Og hvert år afvises det med 

henvisning til, at dagen de fleste steder i 

landet har skiftet karakter og er blevet til 

store konfirmationsdag. Sådan er det også 

i Holstebro Valgmenighed. Dagens fokus er 

flyttet fra landets til familiens fællesskab, 

og bønnen drejer sig nu ikke om Danmarks 

lykke, men de unges. Eller er det måske ikke 

stadig to sider af samme sag?

NYT FRA KUNSTUDVALGET

I januar og februar udstiller Asger Nielsen sine akryl- og oliebilleder. Asger har sit ate-

lier og galleri på sin ejendom i Trans i det barske vestjyske landskab, hvor han henter 

sin inspiration. 

I marts og april kan vi glæde os til at se billeder af Ruth Nielsen fra Struer.  Hun fortæl-

ler, at selv om naturen kan være voldsom her i Vestjylland, er det ikke de voldsomme 

farver, der præger hendes billeder. Hun er mere fascineret af vinterhalvårets blide far-

ver end af sommerhalvårets mere pågående palet.

Lis Møller Jensen fra Venø, som vil udstille i maj og juni, driver Galleri Venø, hvor man 

om sommeren også kan se udstillinger af andre kunstnere. Lis Jensen er uddannet på 

Aarhus Kunstakademi og har udstillet i talrige kunstforeninger og gallerier.
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GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning v/ formanden

3. Aflæggelse af regnskab 

 v /kassereren

4. Forelæggelse af budget

5.  Valg af medlemmer til 

 bestyrelsen og af to suppleanter, 

 på valg er:

 Karen Bjerre Madsen

 Bo Bertel

 Tove Agerbo

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant, på 

valg er:

 Karsten Kjærgaard

7. Behandling af indkomne forslag

8. Evt., herunder beretning fra præsterne

Generalforsamlingen indledes med guds-

tjeneste kl. 18.00. Derefter fællesspisning 

i Skolegade 32 forud for selve generalfor-

samlingen. 

Tilmelding til spisning – men ikke til sel-

ve generalforsamlingen – senest den 7. 

marts til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen.

Regnskabet udleveres på generalforsamlin-

gen og kan evt. afhentes på kontoret fra 1. 

marts.

Torsdag den 14. marts kl. 19.30 
i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Holstebro
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Holstebro er kendt som kulturbyen. Med 

det tidligere slogan ”dråber af kultur i alt” og 

det der gælder nu ”kulturen til forskel”. Det 

er ord, der forpligter, og som kommunen 

siden købet af Alberto Giacomettis ”Kvinde 

på kærre” i 1960 har forsøgt at leve op til.

Bjørn Nørgaard, professor, billedhugger, 

grafiker, performance- og aktionskunstner, 

der bl.a. er kendt for de 17 gobeliner med 

motiver fra danmarkshistorien, har også 

gjort sig kunstnerisk bemærket i Holstebro.

Det fortæller lektor Ane Charlotte Skou 

Sølvsten om i en artikel, som kan ses og læ-

ses på valgmenighedens hjemmeside, og 

som vi bringer et kort uddrag her i bladet. 

Til inspiration for dem, der ønsker at vide 

andet og mere om Bjørn Nørgaards kunst i 

byen.

Det hedder i artiklen fra Ane Charlotte Skou 

Sølvsten bl.a.:

Bjørn Nørgaards univers udgør en markant 

del af bybilledet i indre Holstebro. 12 sær-

prægede, skulpturelle, modificerede og 

farvetonede borgere fra Holstebro er ved 

Nørreport i selskab med 12 høje, vertikale 

himmelstiger i rustent støbejern, og i Nør-

regade kan man sanse cirkulære niveaufor-

skelle i fundamenter op på den vis både 

mærke og se udsmykningerne Jesu hånd, 

Livets kilde og Odins øje. I alle disse værker 

fremgår det tydeligt, at Bjørn Nørgaard er 

en kunstner, der har hang til symboler og 

store fortællinger og derfor tager afsæt i 

betydningsfulde referencer, når han skaber.

Måske er alle imidlertid ikke klar over, at 

et monumentalt og bemærkelsesværdigt 

værk af kunstneren og hans kone, Lene Ad-

ler Petersen, befinder sig på Holstebro Gym-

nasium og HF. Der er tale om et keramisk 

dybderelief skabt til lokationen – en 24 me-

ter lang frise, som markerer gangarealet, der 

fører direkte ind til hjertet af institutionen.

Den lange flade er med enkle usmykkede 

søjler, der strækker sig 2,3 meter fra gulv 

til loft, inddelt i fire store hovedfelter, som 

yderligere er inddelt i fire underfelter. Det 

styrende princip giver kunstnerne mulig-

hed for at stille skarpt på fire tænkere og 

forfattere i fire udvalgte faser af deres liv. 

De udvalgte nøglepersoner er Nikolai Fre-

derik Severin Grundtvig, Hans Christian An-

dersen, Søren Aabye Kirkegaard og Karen 

von Blixen-Finecke – centrale historiske per-

Fortsættes næste side

 - se det på Holstebro Gymmnasium og HF

- læs om det i kirkebladet og på valgmenighedens hjemmeside

Af Tyge Dinsen

ET RELIEF SOM FORTJENER 

OPMÆRKSOMHED
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Det er et monumentalt bemærkelsesværdigt værk af 
Bjørn Nørgaard og hans kone, Lene Adler Petersen, 
som markerer indgangsarealet på 
Holstebro Gymnasium og HF. 
Foto: Hans Damgaard

Fortsat fra forrige side

sonligheder i dansk litteratur- og kulturhistorie.

Alle fire personligheder var internationalt aner-

kendte, leverede en anseelig arv i form af deres 

skrifter, repræsenterede vidt forskellige genrer og 

havde et bemærkelsesværdigt liv hver for sig. På 

en vidensinstitution som Holstebro Gymnasium 

og HF giver valget ydermere mening, fordi det af-

spejler en visuel formidling af dannelse i en form, 

som den var, er og bliver – en pointe strømmen af 

elever hver dag bevidner.

Ane Charlotte Skou Sølvsten, der er forfatter af 

artiklen, ønsker at sige tak til Frans Pærregaard 

for dialog om relieffet. Hele artiklen kan læses på 

hjemmesiden.

10



Det er et keramisk dybderelief 
- en 24 meter lang frise 

- der er skabt til 
Holstebro Gymnasium og HF. 

Foto: Hans Damgaard

11



Igen i år tager de midt- og vestjyske valgme-

nigheder på et højskoleophold, denne gang 

arrangeret af Holstebro Valgmenighed.

 Det foregår på Liselund Møde- og Kursus-

sted, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse, og der ar-

rangeres fælles buskørsel fra de respektive 

valgmenigheder. 

 Programmet omfatter diverse højsko-

leforedrag med forfatteren Niels Brunse, 

billedkunstneren Laila Westergaard, lektor 

Jens Hestbech, forfatter og foredragsholder 

Erik Lindsø, forfatteren Jens Blendstrup og 

fhv. højskoleforstander Jørgen Carlsen, der 

er formand for sangbogsudvalget vedr. den 

nye højskolesangbog. Endvidere er der en 

udflugt til Trelleborg. 

 Hjemturen går via Odsherred, hvor vi hå-

ber at kunne komme til gudstjeneste i Højby 

kirke, kendt for sine enestående kalkmaleri-

er.

 Endeligt program med oplysning om pris, 

tidspunkter og mulighed for tilmelding vil 

blive lagt frem i kirken og vil ligeledes frem-

gå af valgmenighedens hjemmeside, når 

alle enkeltheder er faldet på plads, ligesom 

det også vil fremgå af det næste kirkeblad. 

HØJSKOLEDAGE 

PÅ LISELUND I SLAGELSE 

fra 29. august – 1. september 2019

PERSONALIA

DØBTE

Otto Nohr Nissen

August Holzendorff Axelsen

Xenia Thinggaard Ulsøe

VIEDE

Andrea Nøvik Utzon og 

Henrik Nøvik Utzon

BEGRAVEDE ELLER BISATTE

Bente Brink Sørensen

Mary Kjær Harrestrup

Sofie Olesen

Knud Helge Jørgensen

Helge Kristensen

Arne Dam

Edith Maarbjerg
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MØDER OG 

ARRANGEMENTER

31. januar kl. 16.00 – 17.30: Det andet stu-

diekreds-møde om Markusevangeliet v / 

Margrethe Koch. 

2. februar kl. 10.00: Højskoledag

kl. 10.00:  Morgensang i Skolegade 32

kl. 10.15:   Foredrag v/ Flemming Rishøj, 

”Djævelens advokat” om at for-

svare folk som Anders Breivik, 

der har begået meget alvorlige 

forbrydelser. Flemming Rishøj har 

tidligere været sognepræst i Gje-

sing Kirke.

kl. 12.00:  Middag

kl. 12.45:  Fællessang

kl. 13.30:  Foredrag v / meteorolog Jesper 

Theilgaard: ”Hvad sker der med 

klimaet i Danmark og i verden?”. 

Højskoledagen arrangeres i samarbejde 

med Holstebro Højskoleforening. Pris kr. 

200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen 

eller Anna Thordal-Christensen senest den 

27. januar 2019.

13. februar kl. 17.00 – 18.00: Højskolesang i 

kirken med vinter- og forårssange samt lidt 

forbindende tekst og snak v/ Sigrid Mørup.

21. februar kl. 16.00 – 17.30: Det tredje og 

sidste studiekreds-møde om Markusevan-

geliet v/Margrethe Koch. 

22. februar kl. 16.30: Koncert i kirken med 

Industri- og Håndværkerforeningens sang-

kor, der fejrer 75 års jubilæum. Koncerten er 

åben for alle. Entré kr. 20,00, der går til Valg-

menighedens Hjælpefond. 

3. marts kl. 14.00:  Børnegudstjeneste, der 

indleder sæsonen med minikonfirmander. 

7. marts kl. 19.30: Rejseforedrag vedr. 

USA-turen ”Drømmen om Amerika” v / Erik 

Nørkjær, Aulum. 

Forud for USA-rejsen til september invite-

res alle interesserede til et kort foredrag 

om den danske amerikaudvandring. Der 

bliver desuden en orientering om rejsens 

program og mulighed for spørgsmål. Alle er 

velkomne – uanset om man deltager i rej-

sen eller ej.

Tilmelding senest søndag d. 3. marts til: Erik 

Nørkjær – 2161 5501 – enorkjaer@gmail.

com

Fortsættes næste side

Hvis intet andet er anført, 

er prisen for møder 

i Skolegade kr. 50,00. 
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Fortsat fra forrige side

9. marts kl.  15.00: Koncert med Concerto 

Copenhagen med strygeoktetter af Men-

delsohn og Niels W. Gade. Entré kr. 100,00. 

Arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk 

Musikkreds. 

13. marts kl.  17.00 – 18.00: Højskolesang i 

kirken v/ Sigrid Mørup

14. marts kl. 19.15: Valgmenighedens ge-

neralforsamling, der indledes i kirken med 

gudstjeneste kl. 18.00 og efterfølgende 

spisning og generalforsamling i Skolegade. 

Se dagsorden side 8.

17. – 23. marts: Rom-turen for konfirman-

der

27. marts kl. 19.00 – 21.00: ”Hvorfor er det 

nu, vi synger”?  En sang- og højskoleaften 

med Per Krøis Kjærsgaard, der er tekstfor-

fatter, komponist og pianist samt forstan-

der på Osted Fri- og Efterskole, og som nok 

er mest kendt for at have skrevet ”Kære 

linedanser” og ”Giv os lyset tilbage”, sidst-

nævnte med melodi af Rasmus Skov Bor-

ring. Mødet foregår på Holstebro Friskole, 

Lægårdvej 102 i Valhalla (salen). 

10. april kl. 17.00 - 18.00: Højskolesang i kir-

ken v/ Sigrid Mørup

27. april kl. 9.30 – 16.00: ”Dannelse og folke-

oplysning for en ny tid”.

kl. 10.00:   kor- og skoleleder Mads Bille, 

Herning: ”Fællessang, fællesskab 

og dannelse”, foredrag og fælles-

sang.

kl. 12.45:  Lektor Stefan Ting Graf, UC Lille-

bælt: ”Dannelsens plads i efter-

skolen”, resultater og erfaringer 

fra et forskningsprojekt.  

kl. 14.30:  Museumsinspektør Jeanette 

Varberg, Nationalmuseet: ”Hvad 

hånden former, er åndens spor. 

Spor af ånd og religiøsitet i forhi-

storiske genstande”.

Mødet foregår på Skærum Mølle, Skærum 

Møllevej 4, 7570 Vemb og arrangeres af 

Grundtvigsk Forum.

Pris m. frokost og kaffe: kr. 275,00. Indbeta-

les på reg. 8117, konto 0002860907. Venligst 

anfør indbetalerens navn og ”Dannelse og 

folkeoplysning. Tilmelding senest 23. april 

på tlf. 9748 1322 eller mail: kontor@folkeu-

niversitetscenteret.dk. 

Information: Michael Böss, tlf. 2093 4818, 

mail: vagnmichael@gmail.com.
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23. maj kl. 18 – 22: Valgmenighedens årli-

ge sommerudflugt, der er en aftentur til Nr. 

Nissum Kirke og Seniorhøjskolen, og mu-

seumsinspektør Esben Graugaard er vores 

guide. Afgang fra kirken i Skolegade kl. 18. 

Over Vejrum, Kjærgårds Mølle og Gudum 

kører vi til Nr. Nissum kirke og hører et par 

historier undervejs. I kirken hører vi om den 

udsmykning, som kunstnerne Maja Lisa En-

gelhardt og Peter Brandes har udført med bl. 

a. en ny altertavle. Derefter fortæller Esben 

Graugaard om et par gravminder på kirke-

gården. Vi kører derefter til Seniorhøjskolen, 

hvor forstander Maria Kangas Christensen 

vil fortælle om stedet, og hvor vi skal nyde 

vores aftenkaffe. På vejen hjem fortælles 

om Klosterhede, før der blev plantet skov, 

og vi kører ad den smukke gamle landevej 

gennem skoven til Holstebro. 

Pris kr. 100,00. 

Tilmelding til enten Karen Bjerre Madsen 

eller Anna Thordal-Christensen senest den 

16. maj.

25. maj: Årsmøde i Foreningen af Grundt-

vigske Valg- og Frimenigheder, hvor Sdr. 

Nærå Valgmenighed er vært. Program og 

invitation følger.

30. maj – 2.juni: ”Himmelske dage på he-

den”. Foregår i Herning. Program følger. 

 

5. juni kl. 14.00: Grundlovsmøde på Nr. 

Vosborg, hvor kulturskoleleder og forfatter, 

Lene Rikke Bresson, holder grundlovstalen, 

og der vil også være et musikalt indslag. Ar-

rangeres i samarbejde med Bøvling Valgme-

nighed, DGI Vestjylland, Holstebro Højsko-

leforening og Nr. Vosborg. Mødet er gratis, 

men der betales for kaffen.

16. juni kl. 10.00:  Afskedsgudstjeneste v / 

Peter Hedegaard

29. august – 2. september: Højskoledage 

på Liselund – se s. 12.

8. september: Grundtvigs fødselsdag på 

Skærum Mølle. Flere informationer senere.    

9. – 20. september: USA- tur. Se program s 4.

22. september: Efterårsmøde for midt- og 

vestjyske valgmenigheder i Herning. Nær-

mere program følger. 

1. oktober:  Forfatteraften med Maren 

Uthaug på Holstebro Bibliotek. Flere infor-

mationer senere.   

24. oktober: Efterårsmøde med Ulf Pil-

gaard: ”Mit liv som Ulf”. Arrangeres i sam-

arbejde med Holstebro Højskoleforening. 

Flere informationer senere. 
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. februar 2019 – 1. juni 2019

3. feb. 4. s. e. helligtrekonger 10.00 Peter Hedegaard

10. feb. Sidste s. e. helligtrekonger 10.00 Peter Hedegaard

17. feb. Septuagesima 10.00 Margrethe Koch

24. feb. Sexagesima 10.00 Peter Hedegaard

3. marts Fastelavn 14.00 Margrethe Koch, børnegudstjeneste

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

14. marts    Aftengudstjeneste 18.00 Peter Hedegaard, herefter spisning og

   generalforsamling kl. 19.30

17. marts 2. s. i fasten 10.00 Margrethe Koch

24. marts 3. s. i fasten 10.00 Margrethe Koch

31. marts Midfaste 10.00 Peter Hedegaard

  7. april Mariæ bebudelsesdag 10.00 Peter Hedegaard

14. april Palmesøndag 10.00 Margrethe Koch

18. april Skærtorsdag 19.00 Margrethe Koch

19. april Langfredag 10.00 Margrethe Koch

21. april Påskedag 10.00 Peter Hedegaard

22. april 2. påskedag 10.00 Peter Hedegaard

28. april 1. s. e. påske 10.00 Margrethe Koch

  5. maj 2. s. e. påske 10.00 Peter Hedegaard

10. maj Børnegudstjeneste  17.00 Margrethe Koch

12. maj 3. s. e. påske 10.00 Margrethe Koch

17. maj Bededag 10.00 Margrethe Koch og Peter Hedegaard,

   konfirmation

19. maj 4. s. e. påske 10.00 Peter Hedegaard

26. maj 5. s. e. påske 10.00 Margrethe Koch

30. maj Kristi himmelfartsdag 10.00 Peter Hedegaard

  2. juni 6. s. e. påske 10.00 Margrethe Koch

  9. juni Pinsedag 10.00 Peter Hedegaard

10. juni 2. pinsedag 10.00 Margrethe Koch

16. juni Trinitatis søndag 10.00 Peter Hedegaard, afskedsreception 

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
12. feb. Beringshaven  14.15 Peter Hedegaard

18. juni Beringshaven 14.15 Margrethe Koch


