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Kirken i 1885

28. årgang

Valgmenighedens adresser og Telefonnumre
Valgmenighedskirken, Skolegade 29, 7500 Holstebro
Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890,
e-post: karen.bjerre.madsen@mail.dk
Næstformand: Steffen Wiwel, Mølleparken 28, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6630,
e-post: s.wiwel@hotmail.com
Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4023,
e-post: conny.m-n@mail.tele.dk
Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857,
e-post: thordal-christensen@webspeed.dk
Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838, e-post: asger.brodersen@skolekom.dk
Ingrid Appel, Idrætsvej 25, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1474,
e-mail: ejvind.appel@mvb.net
Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk
Forretningsfører: Daisy Bruun Wium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro,
tlf. 9742 5464, e-post: daisy@popx.dk
Kirketjener: Carsten W. Smith, Nørreparken 47, 7500 Holstebro, tlf. 2422 8140,
e-post: carsten@wesselsmith.dk
Kirkesanger: Astrid Bildsøe Andersen, Øster Nørbyvej 24, Fjaltring, 7620 Lemvig,
tlf. 9788 7050
Organist: Kim Preussler, Dyssegaardsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936,
e-post: kimpreussler@c.dk
Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023,
e-post: phvalgm@mail.dk. Træffes i øvrigt på
Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, torsdag kl. 15.00-18.00
samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik
på et besøg.
Præst: Dorte Buelund, Hunsballevej 24, 2. mf., 7500 Holstebro, tlf. 8611 7797/2012 7797,
e-post: dorte_buelund@yahoo.com. Træffes efter aftale.
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

Andre praktiske oplysninger
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 kl. 11.15. På hjemturen skal der intet betales.
Friweekends, fridage og ferie:
Jeg er på tur med konfirmanderne 21.-26. marts. Jeg er på obligatorisk provstikursus 12.-16. april.
Begge gange passer Kjeld Slot Nielsen, Aulum, tlf. 9747 2413, embedet.
Friweekend den 12.-13. juni. Dorte Buelund, tlf. 8611 7797 / 2012 7797, passer valgmenigheden.
Holstebro Valgmenigheds Blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Ansvarshavende: Peter Hedegaard.
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Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. Stof til næste nummer
af bladet skal være afleveret senest den 1. juni 2010.

Brev Fra præsten
Frit at tænke, tale, tro
På Ansgarskirkens kirkegård i Øster Jølby på Mors
er der en gravsten fra 1922. Her har et frimenighedsmedlem valgt en strofe fra en kendt sang af
den norske skolemand Ole Arvesen. Indskriften
lyder: Frit at tænke, tale, tro – frit at lade livet gro.
Sangen hedder ”Frihed er det bedste ord”.
I bund og grund er det derfor, vi holder kirke og
søger at bevare friheden til at tænke, tale og tro. I
de sidste par år har der været en stadig voksende
debat, der har handlet om netop denne frihed.
Hvad må præsten sige på prædikestolen, og hvornår bliver budskabet politisk? I efteråret havde vi
besøg af programdirektør Mette Bock fra DR. Mette Bock sagde, at vi ikke
måtte blive så bange for vores egen skygge, at vi ikke fik sagt noget. Enhver
prædiken skulle også indeholde aktuelle kommentarer til den politiske situation - uden dog at være partipolitisk.
Torben Bramming var inde på det samme i den prædiken, han holdt ved
valgmenighedens nytårsmøde den 10. januar, og som er trykt andetsteds i
kirkebladet. I disse tider skal man derfor holde tungen lige i munden, når
man prædiker, men man skal ikke være så bange for sin egen skygge, at
man ikke får sagt noget. Den kendte teolog Karl Barth sagde engang, at for
at holde en prædiken var der kun to nødvendigheder, nemlig en bibel og
dagens avis. Hvis vi ikke kan kommentere de begivenheder, der sker i vores
lokalområde eller på det globale område, bliver prædikenen ikke nutidig,
men den bliver både fersk og harsk; omvendt må den aldrig være partipolitisk. Kære menighed, pris I jer lykkelige over, at det er præstens opgave og
ikke jeres.

Ny hjælpepræst
I foråret fik jeg en opfordring til at lade mig opstille til præsteforeningens
hovedbestyrelse. Flere af mine kolleger mente, at det var en nødvendighed
for at sikre det grundtvigske frihedssyn, at også valgmenighederne gjorde
en indsats. I november blev jeg valgt, og der var ingen vej udenom end at
sige ja til næstformandsposten for at få indflydelse. Dette betyder nogle
møder i København og andre steder, og præsteforeningen betaler derfor
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for en kvart præst til hjælp. I forvejen havde bestyrelsen og jeg talt om, at
det var nødvendigt med hjælp til administrative opgaver, og nu viste der
sig en mulighed for at få en præst til at hjælpe. Vi er så heldige i Holstebro
Valgmenighed, at et af vore medlemmer, Dorte Buelund, blev ordineret i
efteråret og gerne vil hjælpe til. Dorte har en baggrund i elevforeningsarbejdet på Ryslinge Højskole og har stærke interesser for det nordiske, så det
var oplagt at spørge Dorte. Dorte sagde ja, og jeg ved, I vil tage godt imod
hende. Dorte skal hjælpe til med konfirmander, gudstjenester og meget
mere, og jeg glæder mig til at få en kvindelig kollega.
Det, vi alle i menigheden deler, er jo det, som står på gravskriften:
Frit at tænke, tale, tro frit at lade livet gro.
For frihed er det bedste ord, og det skal bevares i folkekirken, som det er
blevet bevaret i valgmenigheden i 125 år.
Peter Hedegaard

Generalforsamling
afholdes torsdag den 11. marts 2010 kl. 19.30 i Valgmenighedens
Hus, Skolegade 32 med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning v/formanden
Aflæggelse af regnskab v/kassereren
Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter – på valg er:
Anna Thordal-Christensen
Asger Brodersen
Frans Pærregaard
5. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg er:
Martin Jansen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt, herunder beretning fra præsten
Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. rekvireres
fra 25. februar. Ligeledes kan opdateret medlemsliste udleveres
på generalforsamlingen.
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Nyt fra bestyrelsen
Først og fremmest skal der lyde et varmt velkommen til vores nye hjælpepræst, Dorte Buelund, og også et stort tillykke til Peter Hedegaard, der er
blevet valgt til næstformand i præsteforeningen. Læs også Peter Hedegaards
indlæg andetsteds i bladet.
Dernæst er vores væsentligste budskab at gøre opmærksom på valgmenighedens generalforsamling torsdag den 11. marts kl. 19.30 i Skolegade 32.
Her vil vi fortælle om vore gøremål i 2009 og om nye tiltag i år, og det glæder vi os til.
Når dette kirkeblad udkommer, er der sket yderligere forbedringer i kirken. Vores nye trappe og gelænder foran kirken er færdig. Vi har fået 50 nye
salmebøger, hvilket hænger sammen med, at valgmenigheden har fået mange
nye medlemmer på det sidste. Vi har ved flere lejligheder konstateret, at vi
simpelthen havde for få salmebøger. Ligeledes har vi fået renoveret vores
køkken, bagindgang og toiletforhold, hvilket bestemt ikke var nogen luksus.
Karen Bjerre Madsen

To gode sommerferietilbud fra valgmenigheden
Vallekilde Højskole
I tiden 14. – 20. juni er Vallekilde Højskole vært for de midt- og vestjyske
valgmenigheders højskoleuge. Der er tilrettelagt et særdeles spændende
program for os, ligesom der vil blive en del aktive ture rundt omkring i det
nordsjællandske. Skolen, der blev grundlagt i 1865, består af flotte historiske
bygninger, men der er desværre en del trapper, der skal forceres, og kun få
værelser med eget bad og toilet. Så snart vi modtager det endelige program
for ugen, vil det blive lagt frem i kirken.

Liselund
Fra torsdag den 19. – søndag den 22. august finder årets såkaldte kirkeligtfolkelige møde på Liselund sted. Emnet er ”Virkelighedens Gud”. Også
på det møde er der mange gode foredrag. Liselund blev oprettet i 1908 af
præsten Niels Dael og indrettet som en grundtvigsk menighedsskole. Dette
skete i samarbejde med vores første præst, Morten Larsen. Der forefindes
gode værelser, og stedet er meget handicapvenligt. Pris: fra kr. 2.000 – kr.
2.500 – afhængig af værelsestype. Hertil kommer rejseudgifter, men vi forsøger at lave en fælles DSB-tur. Program vil blive lagt frem i kirken.
Bestyrelsen
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Fra ploven til skolepulten
Af Aase Baden Nielsen

Samtale med en sjælden repræsentant for folkeskolen
– fhv. kirkesanger ved valgmenigheden, Kristian Rindom
I ti år – fra 1976 til 1986 – var Kristian Rindom kirkesanger ved Holstebro
Valgmenighedskirke. Han var det i ti af sine sidste aktive år som folkeskolelærer. Han og hans hustru Signe lod sig pensionere i 1989 fra lærerjobbet
gennem knap 25 år på den daværende Danmarksgades Skole i Holstebro.
De havde da begge virket som lærere i folkeskolen i 40 år. Og det med stor
glæde.
I valgmenighedskirken kan man hver søndag – når han da ikke er bortrejst - møde den i dag 82-årige ranke og trods alderen spændstige mand
– men nu alene. Hans kære Signe døde fra ham for et år siden. Det har naturligvis været et stort savn af miste den gode kone og sparringspartner, hun
var for ham gennem alle årene. Men Kristian Rindom søger fortsat at være
udadvendt og åben for de tilbud, tilværelsen kan byde på.

En anden tid
I Stauning mødte Kristian Signe - ”en knusende dygtig pige”. I skolen her
havde de deres første virkefelter. Kristian Rindom fortæller om tiden dengang med glimt i øjet, for tiden dengang var virkelig i dobbelt forstand en
anden.
”Jeg er jo nok lidt af en sjældenhed i dag. Jeg er fra den tid, hvor man
kunne gå næsten direkte fra ploven til lærergerningen,” fortæller Kristian
Rindom. Begavede unge på den tid, da han var ung, blev det anbefalet at
”søge til bogen”. Uden studentereksamen eller lignende kunne de unge få
muligheden for at komme på seminarium, for Kristian Rindoms vedkommende skete det allerede, da han var 17 år, og efter han havde været på efterskole. Før var han ansat ved landbruget.

Reduktion i brændselsprisen
Om de to år i Stauning fortæller han noget, som kan virke næsten som en
anekdote:
”Jeg var blevet ansat som det, der hed andenlærer. Signe og jeg havde hver
vores lejlighed oven over skolen. I ansættelsen indgik dengang den aftale,
at læreren skulle tømme drengenes das og gøre rent derinde, og lærerinden
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Kristian Rindom i sit
hyggelige hjem på Rolf
Krakes vej i Holstebro.
Billedet i baggrunden er
af kunstneren Jonna Sejg,
som også var lærer på
Dybe skole.

skulle det samme, hvad angik pigernes. For denne tjeneste fik lærerne en reduktion i brændselsprisen,” fortæller Kristian Rindom med smil på læben.
Efter to år i Stauning gik turen til Dybe. Det unge par var i mellemtiden
blevet gift. Kristian Rindom blev i 1954 ansat som såkaldt førstelærer ved
Dybe skole, Signe tiltrådte sin stilling den 1. februar 1955.
”Her havde vi ni pragtfulde år. I Dybe kom i sin tid salmedigteren og biskop
i Ribe, Hans Adolph Brorson, på visitats og gav her de unge nogle af de højeste
karakterer i landet. På egnen var familier med en mængde opvakte unge. Det
var der også i vores tid der,” fortsætter Kristian Rindom, som når der var tid og
rum til det, var på kurser på Danmarks Lærerhøjskole i København, hvor han
læste det op, som han fra starten eventuelt manglede, blandt andet erhvervede
han sig større kyndighed inden for matematik og engelsk.

Rejse til Kina
Det engelske sprog fik han blandt andet brug for, da han sidste efterår besluttede sig for at rejse til Kina og besøge sit barnebarn Tue, som studerer kinesisk i Bejing. Han tog med et rejseselskab, som han var sammen med i tre
dage, hvorefter han og Tue sammen ”gjorde” Bejing med tilhørende omegn
den overskydende tid. Her fik Kristian Rindom lejlighed til at udveksle synspunkter med flere lokale kinesere, hvilket var en stor oplevelse for ham.

Familieliv
Den pensionerede overlærer skal man i øvrigt være tidligt ude for at træffe,
for han ses fortsat med gamle kolleger og er meget sammen med sin familie.
Undertegnede måtte sammen med Kristian Rindom et stykke ind i dennes kalender, før der kunne blive en ledig dag for et interview. Årsagen var
blandt andet også, at Kristian Rindom efter jul måtte ”strække våben” på
grund af en dobbeltsidig lungebetændelse, som bragte ham på hospitalet
et par dage. Da han fik det godt igen, meldte et barnebarn, Cecilie, bosat i
New York men hjemme på ferie i Danmark sig for et tredages-besøg hos sin
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morfar. Efterkommerne efter den gamle pædagog finder ham spændende at
være sammen med.
Signe og Kristian Rindom fik i ægteskabet fire dejlige døtre, som har stor
omsorg for deres far. Han fortæller med glæde om dem. Det er tydeligt at
mærke på ham, at han og Signe har haft et godt liv.
”Vi har været så favoriserede!” siger han med taknemmelighed i stemmen. At ægteparret Rindom ikke var blevet glemt, blev bevist af det initiativ, som tilfredse og taknemmelige elever fra Dybe skole tog i 2003. Af godt
100 inviterede elever mødte 68 op til en uforglemmelig dag på Dybe skole
sammen med Signe og Kristian Rindom, hvor mange fælles minder fra fortiden blev gennemdrøftet.

Præsentation af
dorte buelund
Jeg hedder Dorte Buelund og er pr. 1/1 2010
blevet tilknyttet Holstebro Valgmenighed
som præst i en 25% stilling. Samtidig er jeg
ansat under Holstebro Kommune, hvor jeg
arbejder med socialt udsatte i et projekt, jeg
selv har været med til at skabe i 2007. Jeg har
en lang fortid som rejseleder i Grønland og
Island og er personligt meget optaget af nordisk kultur og samarbejde. Jeg er endvidere
gammel elev fra Ryslinge Højskole og har
siddet i elevforeningens bestyrelse - og derfra
stammer mit engagement i det grundtvigske.
Jeg blev ordineret i 2009 i forbindelse med,
at jeg blev tilknyttet Herning og Gjellerup
Valgmenigheder som ordineret medhjælper.
Jeg bor i Holstebro sammen med Frank, som arbejder på Vejle Stadsarkiv.
Jeg er utrolig glad og taknemmelig for at være blevet præst ved valgmenigheden og vil gøre alt for at honorere den tillid og opbakning, jeg har
mødt fra bestyrelsens og ansattes side. Sidst men ikke mindst ser jeg frem til
at lære endnu flere at kende fra menigheden!
Dorte Buelund
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tillykke med de 125 år
I dette Herrens år 2010 er det 125 år siden, valgmenighedskirken
i Holstebro blev bygget på en højtliggende grund ved Skolegade.
Kirken var lille og uanseelig, men offeret var stort for de mennesker, der her ønskede at samles om en grundtvigsk forkyndelse
af evangeliet. Hvor må vi i dag være taknemmelige mod dem, der
dengang havde mod og mandshjerte til et sådant initiativ.
De første år fra 1885 fungerede menigheden som dattermenighed af Bøvling Valgmenighed, men det var uholdbart med
den lange afstand, og i 1888 anerkendtes Holstebro Valgmenighed som
selvstændig menighed med Morten Larsen som dennes præst.
Hurtigt blev kirken for lille, og i 1905 ledede arkitekt Brummer den store
udvidelse og renovering, som vi kender og glæder os over i dag.
Smuk er den både ude og inde; enkelte ændringer er sket i årenes løb.
Trappen op til kirken gik oprindeligt lige op fra gaden, fra arkitektens side
tænkt som den lige linje gennem kirkeskibet op til alteret – måske mere harmonisk end den ”skæve” opgang, vi benytter i dag, men lidt for stejl specielt
ved begravelser.
I årenes løb har også kirkens inventar og træværk skiftet farver. Den
største og bedste forandring var dog, da vi i 1999 fik det gamle orgel udskiftet med det Frobenius-orgel, hvis toner i dag er medvirkende til at gøre
gudstjenesterne meget festlige. Også inden for de senere år har vi på kirkens
østvæg fået ophængt et ganske enkelt krucifiks, udformet af billedhugger
Erik Heide.
Ligesom kirken har menigheden jo også undergået forandring i de 125
år. Slægt har fulgt slægt, og det har på mange måder været en spændende og
broget historie. Forandringerne: valgmenighed – frimenighed – valgmenighed er jo ikke sket uden sværdslag.
Vi har nu den sjette faste præst. For dem, der husker dem alle sammen –
og det er i dag kun ganske få – må man sige, at disse seks præster har udgjort
et meget vekslende billede, der fortæller om den personlighed, hvormed de
hver især har forkyndt evangeliet til tugt og til trøst for os, der har lyttet til
dem, og dem kan vi takke for, at vi i dag har så levende en menighed.
Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at der i tårnrummet bag orgelet er
indrettet et lille museum, som er frit tilgængeligt, og hvor der både er effekter, billeder og flere scrapbøger, der fortæller historie, ligesom der i 1985
blev udgivet en jubilæumsbog: Holstebro Valgmenighedskirke 100 år.
Holstebro i januar 2010, Herdis Krustrup Kjærgaard
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Kl. 19.00

Farshad Kholghi,
stand-up-komiker med
orkester:
De Satiriske Vers

Fredag 5. marts
kl. 11.00

Sognepræst og sygehuspræst
Charlotte Rønhoff,
Idom: Litteratur og Kri-

Lørdag 6. marts
kl. 10.00

Biskop emeritus,
kgl. konfessionarius
Erik Normann Svendsen
prædiker i Borbjerg Kirke

Søndag 7. marts

5. - 6. - 7. marts på Holstebro Friskole og i Borbjerg Kirke

MARTS-MENIGHEDSMØDE 2010

Salmedigter og forfatter,
Lisbeth Smedegaard
Andersen om
Maria-billeder.
Festmiddag med
højskolesang ved gdr.
Eli Højbjerg Andersen,
Sir

kl. 15.00

kl. 19.00

Erik Normann Svendsen:
Hvorfor blev den nye
salmebog, som den blev?

Frokost på
Holstebro Friskole

Tilmelding til festaften inden tirsdag 2. marts:
Karen Smith, Mejdal - tlf. 9610 7120 - ksmith@webspeed.dk
Ellen Henriksen, Idomlund - tlf. 9748 5064
Charlotte Rønhoff, Idom - tlf. 9748 5024 - cpr@km.dk
Peter Hedegaard, Holstebro - tlf. 9742 1023 - phvalgm@mail.dk

Nyhed: Festaften lørdag med spisning.

Indbydere: udvalg bestående af: Karen Smidt, Mejdal (sydlige opland) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand) Asger Brodersen, Holstebro Friskole (kasserer) - Viktor Hedegaard, Borbjerg (østlige opland) - Charlotte Rønhoff (vestlige opland) - Erik Nørkjær,
Aulum (sydlige opland) - Peter Hedegaard (Holstebro by, formand) - Ellen Henriksen, Idomlund (vestlige opland).

Drikkevarer, brød til kaffen samt frokost lørdag og
søndag kan købes.

kl. 13.00

kl. 12.00

Højskolesangbogen 18. udgave benyttes.

Filminstruktør
Nils Malmros:
Fra Kundskabens Træ
til Kærlighedens
Smerte.

kl. 12.45

Pris:
Partoutkort 400 kr. (inkl. alle måltider - ekskl. drikkevarer)
Enkeltforedrag 60 kr.
Bibelforedrag gratis.
(adgangskort fås ved indgangen)

Mulighed for køb af
suppe.

kl. 12.00

stendom.

og det skete i de dage...
For 125 år siden – i 1885
Palmesøndag den 29. marts indvies Holstebro Valgmenighedskirke. Det
gjaldt dengang bl.a. (Lov om Valgmenigheder af 15. maj 1868 med ændring
af 7. juni 1873), at betingelsen for en valgmenigheds anerkendelse var,
at man for kirke- og undervisningsministeren kunne ”godtgjøre at have
forskaffet sig en Kirkebygning eller en Bedesal, som er forsynet med alle
Fornødenheder til en almindelig Gudstjeneste, og som ikke maa anvendes
til anden Brug”. Det havde man nu, og Holstebro Valgmenighedskirke kunne
derfor indvies som filialkirke til valgmenighedskirken i Bøvling med valgmenighedspræst Jes Anton Jessen, Bøvling, som menighedens præst. - Da
provst P. J. Bøtcher i Sevel havde bedt sig fritaget for at foretage indvielsen,
bad biskoppen i Ribe (som Holstebro dengang hørte under) provst J. A.
Heiberg, Aulum, om at foretage indvielsen. Døbefonten var skænket af fru
godsejer Tang Valeur på Nørre Vosborg, kalk og disk af pastor Christensen,
Ryde, og alterbilledet – en kopi af Carl Blochs ”Påskemorgen” – af gårdejer
Jens Holsts enke.
Søndag den 1. november finder den første barnedåb i Holstebro
Valgmenighedskirke sted.

For 100 år siden – i 1910
25-året for valgmenighedens anerkendelse fejres stilfærdigt palmesøndag
den 20. marts med kaffebord efter gudstjenesten kl. 14, men for fuld udblæsning i dagene 12.-13. juli. Holstebro Dagblad kunne fortælle, at Holstebro by
var rigt flagsmykket til ære for Holstebro Valgmenighed. Der var gudstjeneste i valgmenighedskirken om formiddagen, middag på Højskolehjemmet,
og om eftermiddagen i brændende sommerhede et stort møde i Anlægget
med flere talere og efterfølgende på den smukke aften kaffe i den svalende
skygge foran Anlægspavillonen. Dagen efter fortsatte mødet i Anlægget,
og endelig var der middag kl. 17.30 på Højskolehjemmet, hvor der oplæstes
telegrammer, bl.a. et fra kultusminister Jacob Appel. – Mon Birthe Rønn
Hornbech sender os et i år???

For 75 år siden – i 1935
Den 27. januar prædiker Morten Larsen (menighedens præst 1887-1927) i
en alder af 83 år for sidste gang. Det første fælles efterårsmøde for dengang
valgmenighederne i Lemvig, Bøvling og Aulum-Vinding-Vind samt frimenighederne i Lemvig og Holste-bro afholdes (som det stadig er skik) den sidste
søndag i oktober i Holstebro. Ved samme lejlighed blev den gamle døbefont,
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som var sat til side i 1906 ved kirkens udvidelse og erstattet af en mere moderne, sat tilbage på sin gamle plads.

For 50 år siden – i 1960
Søndag den 13. november på 109-års dagen for Morten Larsens fødsel afsløres billedhugger Torvald Westergaards mindesten for Morten Larsen på
skråningen øst for kirken.

For 25 år siden – i 1985
Kirkens 100-års dag fejres palmesøndag med gudstjeneste kl. 14.30, derefter
kaffebord i Folkedanserhuset og sammesteds festmiddag med 210 deltagere.
Der blev holdt taler af menighedens formand Johannes Borg, biskop Johs.
W. Jacobsen, pastor Fredslund Andersen, sognepræst Johannes Bundgaard,
provst Busk Sørensen, bibliotekar Herdis Krustrup Kjærgaard, formand for
Herning Valgmenighed Carl Henry Sløk, socialrådgiver Bodil Simon, formand
for Lemvig og Omegns Valgmenighed Kaj Jensen, dyrlæge Jens Banke, formand for Kjellerup og Omegns Valgmenighed Knud Primdahl, pastor Bülow,
Bøvling, pastor Anders Damgård, Aulum, og fhv. forstander H.B.Nissen.
Skjern Pigekor underholdt med sang med organist Villy Egmose ved klaveret.
Menigheden modtog i anledning af jubilæet mange gaver og hilsener.
Det lille hold på kun 6 konfirmander sælger tilsammen ikke mindre end
1131 lodsedler til fordel for Dansk Kirke i Udlandet. En af konfirmanderne
var så heldig sammen med en konfirmand i Odense og en i Janderup at
vinde hovedpræmien i en lodtrækning mellem de 1794 konfirmander i hele
landet, der havde solgt mere end 50 lodsedler: en rejse til London.
Holstebro Valgmenighed er vært for årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Der var gudstjeneste og koncert i kirken, indkvartering privat og på Lægård Landbrugsskole, hvor der også var spisning,
foredrag og generalforsamling.
Jannik Bojsen-Møller

Morgensang i
holstebro valgmenighed
Fredag den 26. marts kl.8.00 er der påskemorgensang med friskolen.
Alle er velkommen til at være med. Derfor vil det glæde os at se de af
menighedens medlemmer, der kan. Morgensangen varer cirka en halv time.
Asger Brodersen
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125 års jubilæum
i Holstebro Valgmenighed
Søndag den 28. marts 2010
Kl. 10.00: Festgudstjeneste i valgmenighedskirken
Prædikant: Peter Hedegaard
Friskolens sangkor og en trompetist medvirker
kl. 12.00: Festmiddag i Skolegade 32
Festtalen holdes af Jannik Bojsen-Møller
Ordet er frit, og vi skal synge meget. Vores ønske er, at mange
ældre i menigheden vil tage ordet og fortælle anekdoter og
historier om oplevelser, de har haft i årenes løb i kirkens regi.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vores fælles fødselsdagsfest.
Pris: kr. 150,00. Tilmelding senest den 15. marts til Karen Bjerre Madsen eller
Anna Thordal-Christensen.
Da det er et stort ønske at få udbygget vores orgel med flere piber, vil vi være
taknemmelige, hvis evt. påtænkte gaver kunne bestå af beløb til orgelfonden,
reg.nr. 6811, kontonr. 0128326.

Personalia
Døbte
29. januar 2010: Eskild Dahl Lindberg søn af Vibeke Dahl Lindberg
og Henrik Lindberg, Poppel alle 110, 7500 Holstebro.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
16. oktober 2010: Povl Eilif Jørgesen født 1931, Kroghsvej 34, 7500 Holstebro
3.september 2009: Ulla Stig Bjerre født 1933, Dyssegården 20.1, 7500
Holstebro.

Ind- og udmeldelser
3 personer har meldt sig ud, mens 10 personer er indmeldt.
Valgmenigheden tæller herefter 1.066 medlemmer.
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Prædiken
til 1. s. e. Helligtrekonger, holdt til nytårsmødet 10. januar af
sognepræst Torben Bramming, Ribe Domkirke
Salmer: 557-362-319-320-386

I julen var budskabet, at der var plads til alle i herberget: æsler, hyrder og
konger fra østerland. Budskabet i teksten til i dag, hvor Jesus siger: lad de
små børn komme til mig, er den samme. Han slår hul på kredsen af alvorlige
kristne, der har samlet sig rundt om ham for at tage patent på ham.
Kirken og staten skal skilles, siger mange i det politiske og kirkelige
landskab. Kirken skal ikke være under kontrol af folketinget, men skal være
selvstændig og have sine egne besluttende organer. Men hvad sker der, når
kirken og staten skilles, og kirken får sit eget folketing? Ja, så får vi de helliges klub, kirken bliver overtaget af en klike, en gruppe med helt bestemte
politiske dagsordener. Det ser vi i kirkerne omkring os i verden. De, der
mener at have ejerskab til kirken, styrkes. Her i Vesteuropa styres kirkerne
mange steder af biskopper og synoder, som på kirkens - og det vil sige Guds
vegne - vil udtale sig om alt fra abort til klimapolitik. Nogle steder i Afrika
vil kirkerne udelukke de homoseksuelle, for dér er det den slags klike, som
har taget magten i kirken. I den danske folkekirke derimod har vi fundet på
den heldige og tilfældige konstruktion, at ingen kan udtale sig på folkekirkens vegne, derfor er der plads til alle kristne uanset politiske og kirkelige
anskuelser, plads til alle, om de kommer der ofte eller ej. I England, hvor jeg
lige har været, besøgte jeg et præsteseminar. Mange af de studerende vidste
allerede, hvor de skulle være i præstepraktik de næste 1-3 år, og jeg spurgte,
hvor mange der så hørte til deres kirke. De svarede meget overraskende
80 eller 200. Jeg spurgte overrasket, om der da ikke var flere døbte, og det
svarede de ”jo” til, de talte bare dem, som kom i kirken som fast menighed
og deltog i deres forskellige arrangementer osv. De andre talte ikke med.
Det ville svare til, at jeg sagde, at der i Ryslinge Frimenighed, hvor jeg før
var præst, hørte 100 til kirken, eller at der til domkirken i Ribe hørte omkring 300 med, for det er vel tallet, hvis vi skal sammenligne med Englands
måde at gøre det op på. Men sådan gør vi ikke i folkekirken. Her hører alle
døbte med. Vi er i Ribe domsogn 3.810 medlemmer af kirken, for vi har
ingen, som kan definere os som rigtige eller forkerte – endnu. Når jeg siger –
endnu – er det, fordi der er mange, som arbejder på den adskillelse, som vil
lukke og slukke for den kirke, hvor vi alle hører til.
Når adskillelsen kommer, så er det kun kirke for meningsfæller. Så vil
det kun være alvorlige ”committede” kristne, der tæller. Den almindelige
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tvivlende, såkaldt vanekristne, der kommer til dåb, bryllup, begravelse,
konfirmation og juleaften vil i den kirke få den kolde skulder af dem, som
er aktive, og vil få svært ved at komme indenfor i kredsen. De, der ikke tror
på det, kan forsøge med et besøg i den tyske, engelske eller svenske kirke
- kliken, som er politisk og kristelig, vil tage magten og sætte sig tungt på
den. Hvad har det her så med Jesus og evangeliet til i dag at gøre? En masse!
For elitekirken har man alle dage kendt. Den er også i det evangelium, vi har
hørt i dag om Jesus og de små børn. Det er Jesu disciple, der er denne elitekirke. Vi ser dem for os, som de drager gennem de støvede gader i en lille
by i egnen øst for Jordanfloden. Masser af mennesker er kommet for at høre
Jesus, også hans modstandere, de betydningsfulde jødiske præster og farisæere. De kloge, betydningsfulde og aktive har dannet en tæt kreds om Jesus,
og de vil have tingene diskuteret i alvor, Jesu nærmeste vil bevæge præster,
politikere og farisæere. Det er vigtige ting, der står på spil: romernes besættelse, gudsrigets komme, Messias, spørgsmålet om, hvordan man skal leve sit
liv rigtigt – skal man følge den hellige lov, skal man dele verden op i rent og
urent eller ej. Det var ligeså vigtige spørgsmål for datidens mennesker, som
klimaet, flygtninge og den økonomiske krise er for os i dag, og som nogen
gerne vil have kirken skal tage stilling til for at vippe den politiske vægtskål
i deres retning. Disciplene og de folk, som de diskuterer med, vil en hel
masse, og de debatterer og kræver afgørelser og forlanger stillingtagen til
det ene og det andet. Og skulle nogen trænge frem, så kan disciplene fortælle dem, at de på grund af deres engagement har en særlig ret til at være
tæt på Jesus, og de viser hen på alt, hvad de har ofret og forladt for kirkens
skyld.
Det så man på lignende vis i stort omfang i det tidligere Østtyskland efter kommunismens fald. Det blev kaldt ”den retfærdige søn”-traumet – en
præst beskrev det for mig under et besøg i Bugenhagenhuset i Wittenberg.
De, der var inderkredsen i kirken, mente, at nu kunne man efter 1989 med
”Murens fald” rigtigt få den store masse tilbage til kirken. Men når så folk
kom, så havde man alligevel svært ved at lukke dem ind i kredsen – for hvor
var de, der nu kom tilbage til kirken, dengang det var svært? De måtte da
gerne fylde op på bænkene og betale, men de skulle ikke tro, de var noget,
for hvor var de, da der skulle arbejdes og lides?
Det er det samme til alle tider, hvor kirken kommer til at tilhøre en lille
gruppe retfærdige. Det er det samme i evangeliet til i dag. Jesus hører på
dem, mens de taler i kredsen omkring ham, og de kan ikke lade være. Hans
nærmeste, Peter, Johannes og de andre diskuterer allerede, mens Jesus går
omkring på jorden, hvordan de skal sidde i himmeriget, og hvem der har
fortjent hvilken plads, og de har allerede dømt de andre, deres fjender, de
ligeglade eller direkte onde til evigt liv i det sorteste forstads kvarter med tv-

16

kiggeri og weekender i indkøbscentre og ”Se og Hør”-læseri. Også i den lille
landsby i østjordanlandet kommer der nogle helt uvedkommende, nogle,
som uden at have gjort sig fortjent til det, vil bryde ind i deres kreds, så må
de i alvorens og retfærdighedens navn reagere: kan I lige dæmpe jer lidt, I
har sådan set ikke noget at gøre her, hold mund og kom igen en anden gang
eller slut jer til optogets bagerste del, for det ser altid godt ud med mange
tilhørere.
Hvad gør Jesus? Ja, han griber denne situation for at sige noget ganske
grundlæggende om den kristne kirke på jorden. Han fryser billedet, som når
man sætter dvd’en på pauseknappen: Prøv lige at se her, se hvad kirken er:
dér står nogle mødre med små børn, som vil have min velsignelse, dér står
I, disciple, som mener jeg tilhører jer, fordi I er kaldet af mig og arbejder
for mig og har ofret meget for mig, dér står de, der slet ikke kan lide kirken,
men ellers er både kloge og gode folk – se nu på det billede på den frosne
TV-skærm, venner, og hør så: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke
hindre dem i, for Guds rige er deres. Kort sagt: åbn den alvorlige kreds og
lad dem komme ind.
Og så tager Jesus et lille barn fra en af mødrene og stiller det midt i kredsen og siger: det her barn hører Guds rige til. Der er ingen kreds. Der er
ingen inderkreds. Det er en kreds, mennesker har opfundet, så de kan tage
patent på magten i kirken. Det har intet med Guds rige at gøre: hvis I ikke
bliver som det barn, jeg har stillet her, så kommer I slet ikke ind i Guds rige,
uanset hvor meget I taler og er alvorlige og ofrer.
Kirkens fællesskab bygger på, at Jesus døde for alle mennesker. Kirkens
fællesskab bygger ikke på dem, der har de samme meninger og føler sig særligt udvalgte. Derfor siger Jesus, da han ser, at der er tumult nede i flokken,
hvor Peter og de andre prøver at holde mødrene med børnene væk: Hej! I
store fyre i troen, træd til side og lad de små komme herhen, jeg er altså ikke
kommet for at frelse min fanklub, men for at bringe godt budskab til alle:
det budskab er så stort, at man bare kan tage imod det, leve og dø på det, få
det evige liv på det. Det kan I jo ikke give – uanset hvor meget I kalder jer
troende, præster, biskopper, paver. Det kan kun jeg, Kristus den levende
Guds søn, derfor er I fælles om min gave, siger Jesus. Hvis I ikke bliver som
dette barn, jeg her velsigner, og som er så afhængigt af sine forældre, at det
ville dø, hvis de ikke tog sig af det, så kommer I slet ikke ind i Guds rige, for
Guds rige giver jeg alle, og det kan ingen tage selv, selv ikke Peter, jomfru
Maria eller paven i Rom.
Vi tager billeder fra de store dage for at huske dem. Vi stiller dem på kommoden hjemme i stuen. En af de største dage i den kristnes liv er dåben. Så
lad os huske dette billede af, hvem Jesus er, og at vi alle hører til ham.
Amen.
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møder og arrangementer


sæsonen 2010

5., 6. og 7. marts 2010: Martsmenighedsmøderne
Se udførligt program andetsteds i bladet.
Torsdag den 11. marts kl. 19.30: Valgmenighedens generalforsamling. Se indkaldelsen andetsteds i bladet.
Søndag den 28. marts 2010 (palmesøndag): Valgmenighedskirkens
125 fødselsdag fejres med en kirkemiddag efter gudstjenesten.
Se program andetsteds i bladet. Pris kr.150,00. Tilmelding til Karen Bjerre
Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest 15. marts.
Torsdag den 22. april kl. 19.30: Orgelmusik og sang fra påske til pinse.

Ved orgelet Vibeke Aarkrog, der er uddannet organist og underviser på
Vestervig Kirkemusikskole. Har været organist i valgmenighedskirken, da
hun var ca. 15 år. Endvidere medvirker sangsolist Margrethe Smedegård, der
underviser på kirkemusikskolen i Løgumkloster og samtidig arbejder som
sangpædagog for drengekoret ved Århus Domkirke. Gratis entré.
Tirsdag den 18. maj kl. 18-22: Valgmenighedens aftenudflugt går i år
vestpå med Esben Graugaard og Anker Steenberg som guider. Vi kører
gennem Idom og Råsted sogne og passerer undervejs den lille herregård,
Stenumgård, og Skærum Mølle, hvor iværksætterfamilien Villemoes boede
i godt et århundrede. Første stop er ved den gamle herregård Udstrup i Sdr.
Nissum, hvor der fortælles om studehandleren Hans Windfeld Jensen og
hans meritter. Derfra kører vi forbi Pallisbjerg, hvor Christen de Linde døde
i 1706. Dernæst gør vi holdt ved aftenens hovedattraktion: Staby kirke, hvor
Anker Steenberg har været præst og derfor fortæller om kirken. Kaffen indtages i Staby sognegård, hvorefter vi kører hjemad forbi Ulfborg kirkegård,
hvor der fra bussen skal fortælles om en høj, der gemmer resterne af en
kendt vestjyde. Pris kr. 100,-. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna
Thordal-Christensen senest 4. maj.
Lørdag den 29. og søndag den 30. maj: Årsmøde i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Mødet finder sted i Skanderup. Program vil

blive lagt frem i kirken.
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Lørdag den 5. juni 2010: Grundlovsmøde på Nr. Vosborg: Michael
Christiansen, bestyrelsesformand for DR, holder grundlovstalen, Herning
kirkes drengekor og dirigent Mads Bille medvirker. Tilmelding til Karen
Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 28. maj.
Pris for bus og kaffe kr. 100,-.
Mandag den 14. – søndag den 20. juni 2010: Højskoleuge på Vallekilde
Højskole. Se omtale andetsteds i bladet. Så snart endeligt program fore-

ligger, vil det blive lagt frem i kirken.
Torsdag den 19. – søndag den 22. august 2010: Forlænget weekendtur
til Liselund ved Slagelse. Se omtale andetsteds i bladet. Så snart endeligt

program foreligger, vil det blive lagt frem i kirken
Onsdag den 8. september: Grundtvigs fødselsdag fejres med gudstjeneste

i Råsted kirke og efterfølgende på Skærum Mølle. Nærmere oplysninger i
næste kirkeblad.
Torsdag den 30. september kl. 19.30: Orgelaften med domorganist

Flemming Dreisig, København
Torsdag den 14. oktober kl. 19.00: Forfatteraften på Holstebro Bibliotek

med Helle Helle, der navnlig slog sit navn fast hos læserne med romanen
”Ned til hundene”, der udkom 2008. Forfatteren har modtaget adskillige
priser, og hendes bøger er oversat til flere sprog. Aftenen arrangeres i samarbejde med Holstebro Bibliotek og Holstebro Højskoleforening.
Torsdag den 28. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med Morten Albæk.

Foredragets titel er: ”Ansvarlig og ærlighed”. Morten Albæk er cand. mag i
historie og filosofi og er i offentligheden kendt som debattør og forfatter.
Har tidligere været underdirektør i Danske Bank og har siden januar 2009
arbejdet som marketing- og kundechef hos Vestas. Mødet arrangeres i
samarbejde med Holstebro Højskoleforening.
Søndag den 31. oktober: Efterårsmøde i de midt- og vestjyske valgmenigheder i Lemvig. Program følger.
Torsdag den 11. november kl. 18: ”Andesteg og salmesang”. I forlængelse
af mortensaften vil vi spise sammen og synge nyere salmer. Flere oplysninger i næste kirkeblad.
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Gudstjenester i
valgmenighedskirken
1. marts - 1. juli 2010

(Gudstjenester ved valgmenighedspræsten i andre kirker i valgmenighedens område er anført i parentes)

7. marts 3. s. i fasten
10.00 Borbjerg kirke. Biskop emeritus
					 Erik Normann Svendsen.
					 Martsmenighedsmøderne
14. marts

Midfaste

10.00

21. marts

Mariæ Bebudelsesdag		 Ingen gudstjeneste

Peter Hedegaard

28. marts Palmesøndag
10.00 Peter Hedegaard
					 (Valgmenighedens 125 års
					 jubilæum)
1. april

Skærtorsdag

19.00

Peter Hedegaard

2. april

Langfredag

10.00

Dorte Buelund

4. april

Påskedag

10.00

Peter Hedegaard

11. april

1. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

18. april

2. s. e. påske

10.00

Dorte Buelund

25. april

3. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

30. april

Bededag

10.00

Peter Hedegaard (Konfirmation)

2. maj

4. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

9. maj

5. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

13. maj

Kr. himmelfartsdag

10.00

Dorte Buelund

16. maj

6. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

23. maj

Pinsedag

10.00

Peter Hedegaard

30. maj
Trinitatis søndag
				

Ingen gudstjeneste (årsmøde for friog valgmenighederne i Skanderup)

6. juni

1. s. e. trin.

10.00

Peter Hedegaard

13. juni

2. s. e. trin.

10.00

Dorte Buelund

20. juni

3. s. e. trin.

10.00

Peter Hedegaard

(Tekst 4. s. e. trin.)
19.00 Dorte Buelund 			
Man. 28. juni
					 (Aftengudstjeneste)
4. juli

5. s. e. trin.

10.00

Peter Hedegaard

GudstjenesteR på sygehus og plejehjem
2. marts
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Plejehjemmet Mellemtoft

14.30

Dorte Buelund

27. april

Beringshaven

14.30

Peter Hedegaard

25. maj

Birkehøj

14.30

Højskolesang Peter Hedegaard

