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Valgmenighedens adresser og Telefonnumre
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: 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

Kirkesanger: Carsten W. Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf. 2422 8140, 
e-post: smithcws@gmail.com

Kirketjener: Vakant, henvendelse 9742 4890

Organist: Kim Preussler, Dyssegaardsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936 / 2041 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. 16.00-18.00 
samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik 
på et besøg.

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

Valgmenighedens hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk

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 har ferie fra 4.-17. juli og fra den 21.-26. august. Embedet passes af Kjeld Slot Nielsen tlf.  
97 47 24 13. Jeg har friweekend fra 27.-28. august. Embedet passes af provst Hans Peter Lausten 
Thomsen, Viborg, tlf. 61 71 94 73.  Jeg har efterårsferie fra den 11.-16. oktober. Embedet passes  
af Hans Peter Lausten Thomsen.  

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

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard. 
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. oktober 2011.
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En stor sommerhilsen til jer alle. Efter et forår med 
udsædvanligt mange dåb – hele 5 i påsken – med 
en overmåde stor dag med dejlige konfirmander 
Store Bededag og en fin pinsegudstjeneste med 
overvældende fremmøde går vi nu ind til ferieti-
den. Kirken får nyt tag, bestyrelsen og præsten har 
travlt med at indhente medlemstilsagn til SKAT, 
og vi er glade for den venlige modtagelse, vi får. Se 
nærmere andetsteds i bladet. Ude i verden rumler 
politikerne med, at vi skal have en kirkeforfatning. 
Hvad det vil betyde for valgmenighederne, er lidt 
uklart. Vores frihed, som er lovfæstet så langt til-
bage som 1868, skal vi for alt i verden bevare. 

I dette nummer anmelder lektor Hans Jørgen Bodholdt Thomsen Michael 
Böss’ fremragende bog, Republikken Danmark, om den nyeste samfundsud-
vikling. Det er en glæde, at et medlem af valgmenigheden anmelder et værk 
af et af vore medlemmer. Så har I læsestof.

Selv vil jeg desuden anbefale Stig Dalagers værker/saga om Jon Bækgaard, 
som jeg vil gennemgå i november. De supplerer på glimrende vis indsigter-
ne fra Michael Böss.

Her i maj måned fik jeg besked af Dorte Buelund om, at hun stoppede til 
1. juli. Dorte er jo flyttet til Vejle, og efter at hun er stoppet ved Holstebro 
Kommune, vil hun prøve noget andet. Det har været en overmåde stor 
glæde for mig at have en kvindelig kollega, der har givet en hånd med, og 
som jeg har kunnet give en hånd, og som jeg har haft gode diskussioner 
med om det præstelige arbejde. Dortes gode humør og overmåde venlige 
væsen vil blive savnet. Jeg ønsker Dorte held og lykke med fremtiden for 
hende og Frank i Vejle. Der er en menighed, der kan glæde sig til at få Dorte 
som præst på et tidspunkt. 

I ønskes alle en god sommer!
Peter Hedegaard

BreV fra præsTen 
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Da min mand og jeg er flyttet til Vejle, og min ansættelse ved Holstebro 
Kommune er udløbet, har jeg valgt at stoppe som hjælpepræst ved 
Holstebro Valgmenighed pr. 1. juli. 

Jeg vil gerne sende en stor og hjertelig tak til jer alle for en fantastisk god 
tid. Tak for al jeres imødekommenhed og opbakning og ikke mindst for det 
gode samvær. 

En speciel tak skal lyde til ansatte, frivillige og bestyrelsen for det altid 
muntre, men ikke mindre seriøse, samarbejde.

Dorte Buelund

Da valgmenigheden i 1999 indviede det prægtige orgel, som vi har i dag, var 
der i årene før 1999 lavet et vældigt benarbejde. Havde det ikke været, fordi 
man havde en person i menigheden, der er meget interesseret i orgelmusik, 
var det nok aldrig blevet til noget. Vi kan derfor ikke takke Erik Foged nok 
for hans indsats i den forbindelse. I et sådant projekt skal der nemlig være 
en ildsjæl.

I dag står vi over for at færdiggøre dette prægtige instrument, og som 
kirkens organist vil jeg gerne takke bestyrelsen for dens velvilje og positive 
indstilling til projektet.

Orgelets disposition bliver forøget fra 9 til 15 stemmer. Det er fortrinsvis 
mellemlejet, der bliver styrket. Orgelet bliver derved ikke meget kraftigere, 
men variationsmulighederne i registreringen til eksempelvis salmespillet bli-
ver større. Det bliver mest pedalværket, der bliver styrket lydmæssigt. Her  
kommer der yderligere bund i værket. Dispositionen på de nye stemmer bli-
ver som oprindeligt planlagt i 1999. Det eneste nye er en kobling. Den vil gi- 
ve nye muligheder i spillet. Leveringstiden er ca. 18 måneder fra kontraktens  
underskrivelse. Så jeg håber, det står færdigt til første søndag i advent 2012.

Kim Preussler

farVel fra dorTe Buelund

færdiggørelse 
af kirkens orgel
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Der har fra flere sider været et ønske om at få startet et børnekor ved kirken. 
Dette er blevet godkendt af bestyrelsen. Mine tanker går på at få oprettet et 
kor, der måske en gang om måneden medvirker ved gudstjenesten i kirken.

Børnene skal lære salmer, små korsatser samt andre sange. Jeg forestiller 
mig, vi starter ud med børn, der går i fjerde klasse og op efter.

Tid og sted: se opslag og dagspressen.

Kim Preussler

Børnekor 
i Valgmenighedskirken

I maj, juni og august måned udstiller Ingrid Christensen, Holstebro, sine 
billeder i Skolegade. "Min interesse for at male begyndte først efter 40 års 
arbejde som sygeplejerske", fortæller Ingrid Christensen. "Jeg finder moti-
ver i alt, jeg ser, læser og oplever på min vej. Billederne handler meget om 
mennesker og kærlighed i form af streger og hjerter". Ingrid Christensen ar-
bejder med akrylfarver i både lette og lyse farver, men anvender også andre 
materialer som dekoration.  
 
I september og oktober måned udstiller Egon Tang, Holstebro, sine billeder. 
Egon Tang havde i en årrække farvehandel i Grønsgade. Han finder sine 
motiver på rejser i mange lande, men også i nærmiljøet. Han er med i maler-
gruppen ”Blå mandag”, der stort set hver mandag i den lyse tid tager ud for 
at male og lave skitser omkring Holstebro og omkring Limfjorden. 
Egon Tang arbejder udendørs mest med akvarelfarver. I øvelokalet anvender 
han dog som oftest akrylteknikken. Malergruppen modtager undervisning 
af den kendte illustrator, Jens Overgård Christensen. 
 
November, december udstiller Inger Birn, Holstebro. 
Januar, februar 2012 udstiller Ole Finnerup, Ærø. 
 
Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet.

fra kunsTudValgeT



6

En debatbog. Et stød i luren for at vække danskerne til dåd! Nu er der sådant 
set meget godt i det danske samfund med dets demokrati, frihed, lighed, 
tryghed og fravær af korruption m.v., men ” samtalen om de fælles anliggen-
der har elendige kår”, som det hedder i bogen. Vores forhold til velfærdssta-
ten er blevet reduceret til klientrollen, hvor vi blot hårdnakket står på vores 
individuelle rettigheder. Med de store udfordringer, Danmark står over 
for - globalisering, den økonomiske krise og velfærdsamfundets fremtidige 
muligheder, er det nødvendigt, at der findes en befolkning, der opfatter sig 
som et kollektivt ”vi”, der har visse grundlæggende fælles værdier, insisterer 
forfatteren energisk på.

Michael Böss er centerleder og lektor ved de tværkulturelle studier på 
Aarhus Universitet.  Han er en hyppig debattør og kronikør i danske dag-
blade og har udgivet en række bøger om både danske og internationale sam-
fundsforhold. Hans seneste danske bog er ” Forsvar for nationen” (2010). Så 
bor han her i Holstebro sammen med sin kone Anette, og han er såmænd 
også medlem af vores valgmenighed. Han har i øvrigt også været kredsfor-
mand for Det radikale Venstre her på egnen. Han forener således en stor 
international orientering og horisont med en lokal forankrethed. Og det er 
just også pointen i hans nyeste bog ”Republikken Danmark.”

Nej - MB vil ikke afskaffe monarkiet. Bogen er faktisk tilegnet Margrethe 
d. 2!  Bogens titel er en finte til den multikulturelle venstrefløj, som han 
ikke har det godt med.  Han er ikke republikaner, men republikanist. Det er 
en international politisk strømning, der er kommet frem inden for de sidste 
par årtier, som gør gældende, at de politiske frihedsrettigheder først får me-
ning, når borgerne tager et reelt medansvar for samfundets fælles offentlige 
anliggender (res publica). Det kan minde lidt om Hal Kochs samtaledemo-
krati, som han beskrev i bogen ”Hvad er demokrati?” i 1945.

I det indvandrerland, Danmark også er, og som MB påskønner meget, 
har der været en dominerende forestilling om alle kulturers og værdiers 
ligestilling - en multikulturalisme. Naturligvis skal de universelle menneske-
rettigheder respekteres, men de værdier og holdninger, der fremføres, må 
underlægge sig de grundlæggende samfundsmæssige værdier i Danmark. 

anmeldelse af michael Böss' 
Bog: Republikken DanmaRk
Oplæg til en ny værdipolitisk debat 
383 s., 350 kr.
Informations Forlag 2011
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Det er det afgørende og kan ikke stå til diskussion eller forhandling. Her er 
MB for alvor ude med både luge- og skuffejern over for multikulturalismens 
ugræs. Skal forskellige kulturer og etniske grupper kunne tale sammen og 
løse påtrængende samfundsmæssige problemer og opgaver, er det nødven-
digt, at de besinder sig på, at de bor et konkret sted - et land med en århund-
rede lang historie, der er formet ud fra tidligere generationers virksomhed 
og værdier. 

Om vi nu vil det eller ej, står vi i en historisk kontinuitet. Vi er indbefattet 
i de store nationale værdier og fortællinger, som har formet vores tanker og 
sind i forhold til det samfund og den natur, vi bebor. 

Det giver nogle bestemte grundværdier, og det er disse, MB redegør for 
og diskuterer i denne bog med bl.a. temaerne: frihedens, tolerancens, lig-
hedens, respektens, anerkendelsens, identitetens og etikkens rum og plads 
i det danske samfund. Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at MB 
forestiller sig et kulturelt, værdimæssigt og homogent samfund. Han er vær-
dipluralist, men med afsæt i et fælles værdimæssigt segment. 

Som eksempler på gode nationale fortællinger omtaler MB, hvordan det 
kollektive ”vi” og ”fælles vel” var styrende for det store forlig på arbejds-
markedet i 1899 og parlamentarismen indførelse i 1901. Men alligevel - står 
fortællingerne ikke klarest og mest indlysende i det historiske bakspejl? Der 
er noget uhåndgribeligt ved dem, og hvorfra kan vi egentlige vide, at ”folke-
ånden” var styrende under disse historiske begivenheder?

Nationale fortællinger kan også være svigefulde, som f.eks. danskernes 
kollektive fortælling og ”erindring” om besættelsestiden, der blev fuldt isce-
nesat i den meget populære Tv-serie ” Matador”, som nok snart genudsen-
des. Og som vi endnu en gang forføres af.

Sådan kan man få nogle betænkeligheder ved nationale og kollektive for-
tællinger. Men i øvrigt har jeg megen sympati for bogen, hvis synspunkter 
jeg er meget enig i. Bogen er et forbilledligt fagligt arbejde med skarpe og 
dybtgående analyser af et meget omfattende materiale og med en argumen-
tationskæde, der er stringent og flot gennemført. Sådan! Den er skrevet i 
et letlæseligt sprog, men som det nok fremgår af det ovenforstående, er det 
ikke just en bog, der skal ligge på natbordet!

Jeg kan ikke se rettere end, at bogens synspunkter må blive et væsentligt 
indspark til Værdikommissionen, som regeringen har nedsat i dette forår. 
Men det kunne den måske også blive for os i valgmenigheden, hvis vi kunne 
finde en aften i efteråret til at diskutere den. Det ville være helt i tråd med 
bogens sigte.

Hans Jørgen B. Thomsen, 
lektor, Holstebro
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Følgende blev konfirmeret af Peter Hedegaard og Dorte Buelund den 20. 
maj 2011: Martin Cederdorff Benton, Christian Barbesgaard Bruun,  
Marcus Rud Jensen, Magnus Fisker Sandholm Jensen, Mads Littau 
Kjeldsen, Adam Gøttge Larsen, Anders Nørgaard Sognstrup, Theis  
Kruse Thybo, Johanna Fahlgren Andersen, Camelia Ionela Buchila,  
Thea Rud Iversen, Olivia Potter Makhoul, Rebecca Bager Møller,  
Anne Djernes Nielsen, Astrid Kojborg Sandkvist, Oline Videbæk og  
Laura Thy Wadsbach.

konfirmaTion
i Valgmenighedskirken

Foto: Peter S. Andersen
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Tanker om romTuren 
fra konfirmanderne

Det var en helt fantastisk tur! Det er en rejse, man virkelig vil huske resten 
af éns liv, det er jeg sikker på. Vi fik masser af viden og et større og bedre 
indblik i kristendommen og forskellen på protestanter og katolikker. Et ek-
sempel på det var, at vi så den hellige trappe. Den gjorde et stort indtryk på 
mig som protestant. Det var mennesker, både kvinder og mænd, der krav-
lede op ad trappen, mens de bad. 

Johanna Fahlgren Andersen

En uforglemmelig tur – uden skænderier! Gode ting: Ca. 20 km til fods hver 
dag – god motion. En masse smuk kunst og ufatteligt mange uvurderlige 
kunststykker. Sammenholdet var i top! Humoren fejlede ingenting. Ingen 
sure voksne – og vi havde Kim med! Dårlige ting: Ingen!

Anders Nørgaard Sognstrup 

Jeg nød meget min Rom-tur. Vi oplevede mange fine ting og så det meste 
af Rom. Jeg synes, det var specielt spændende at komme på Colosseum, et 
gammelt romersk amfiteater, som blev brugt til gladiatorkampe. Byen har 
mange smukke, historiske kirker. Vi boede på et hotel i byen, hvor vi sov 
sammen fire og fire. Det var hyggeligt. Jeg synes, det er skønt, at valgmenig-
hedskirken giver os unge konfirmander sådan en god oplevelse. Man lærer 
meget om den katolske kristendom, men på en anderledes måde end gen-
nem den undervisning, vi modtager hjemme i Skolegade.

Olivia Potter Makhoul

Konfirmanderne i udskiftningsboksen på det olympiske stadion i Rom
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Indskrivningen sker torsdag den 29. sept. 2011 efter aftengudstjenesten. 
Medbring venligst dåbsattesten. Jeg vil orientere om forberedelsen, Romtur 
samt konfirmationsdagen fredag den 4. maj 2011. Valgmenigheden er vært 
ved en lille anretning. Glæder mig til at se jer.

 
Med venlig hilsen 
Peter Hedegaard

2012: Fredag den 4. maj kl. 10.00  
2013: Fredag den 26. april kl. 10.00  
2014: Fredag den 16. maj kl. 10.00  
2015: Fredag den 1. maj kl. 10.00  
2016: Fredag den 22. april kl.10.00 
2017: Fredag den 12. maj kl.10.00

konfirmaTionsforBeredelse
2011-2012

konfirmaTionerne 
sTore Bededag

husk:
Adresseændring bedes venligst meddelt til valgmenigheden.  
Send evt. et flyttekort til Skolegade 32 eller til vores forretningsfører, 
Daisy Wium, Munkbrovej 19, 7500 Holstebro.
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Døbte
23. april 2011: Luka Tang Meldgaard, datter af Charlotte Aarøe Meldgaard 
og Martin Krogshede Meldgaard, Fredensgade 5, 3550 Slangerup

23. april 2011: Malthe Young Meldgaard, søn af Charlotte Aarøe Meldgaard 
og Martin Krogshede Meldgaard, Fredensgade 5, 3550 Slangerup

24. april 2011: Clara Kristine Haislund Sand Petersen, datter af Anne 
Haislund Petersen, Østergade 35, 7500 Holstebro

24. april 2011: Kaia Guldbrand Westphael Skov, datter af Susanne 
Westphael Skov og Søren Guldbrand Pedersen, Stjernegade 32C,  
3000 Helsingør.

24. april 2011: Elisa Mesia Nielsen, datter af Wendy Jennifer Mesia Orillo  
og Mads Lønstrup Nielsen, Pankow, Berlin          

VIelse Og kIrkelIg VelsIgnelse
23. april 2011: Charlotte Aarøe og Martin Krogshede Meldgaard, 
Fredensgade 5, 3550 Slangerup

11. juni 2011: Helle Bjørn og Thomas Hestbæk, Sundevedsgade 5,  
7500 Holstebro

DøDe (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
19. februar 2011: Peder Bjerregaard født 1924, Beringsvej 19.1,  
7500 Holstebro

25. april 2011: Esther Hyldgaard født 1918, Mellemtoft 21H, 7500 Holstebro

30. april: Jens Winther Hansen født 1924, Nørrebjergvej 4, 7500 Holstebro

13. maj 2011: Ebba Meiniche, født 1938, Vembvej 15A, 7500 Holstebro

9. juni 2011: Elisabeth Østergaard, født 1918, Skredsande, 7500 Holstebro 

InD- Og uDmelDelser
6 personer har meldt sig ud, mens 9 personer er indmeldt. 
Valgmenigheden tæller herefter 1.105 medlemmer. 

personalia
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En rolig generalforsamling blev afviklet den 10. marts. Valgmenigheden  
fik ny næstformand, Bo Bertel, idet Steffen Wivel ikke ønskede genvalg.  
En stor tak til Steffen for hans arbejde i bestyrelsen i den forløbne periode.

tak til Dorte buelund
Vi har været så heldige i Holstebro Valgmenighed at have haft Dorte som 
hjælpepræst på ¼ tid siden 2009, da Peter Hedegaard blev valgt som næstfor-
mand i præsteforeningen. Dorte har nu valgt at finde nyt arbejde i nærheden 
af sin bopæl i Vejle. Forståelig nok for Dorte, men til stor beklagelse fra vo-
res side. Stor tak til Dorte for, hvad hun har givet os i den tid, hun har været 
hjælpepræst i Holstebro Valgmenighed. 

nyt tag på kirken
Håndværkerne arbejder godt og sikkert med etablering af det nye tag. 
Tidsplanen følges, og vi forventer at være færdige med arbejdet senest den 
15. august, hvis vejret ikke driller os.

medlemsbidrag
Som vi skrev i sidste kirkeblad, kommer der en ændring i fradragsretten for 
vores medlemsbidrag fra 2012. Dette betyder, at det ikke-fradragsberetti-
gede bundbeløb på kr. 500,00 ophæves, og der således er fuldt fradrag for 
hele medlemsbidraget inden for det maximale beløb på kr. 14.500 (gaver til 
godkendte almenvelgørende institutioner).  Forretningsføreren indberetter 
fortsat automatisk alle bidrag til Skat, og man behøver derfor ikke foretage 
sig noget i den forbindelse. Vi kan samtidig oplyse, at vi er i fuld gang med 
at opsøge de medlemmer, der enten er kommet ind i valgmenigheden som 
børn, eller som vi af den ene eller anden grund ikke har en underskrevet 
indmeldelsesblanket fra. Vi regner med, at alle berørte vil have modtaget en 
henvendelse fra os i løbet af sommeren. 

Forpligtigelseserklæringer
Til de medlemmer, der har tegnet en forpligtigelseserklæring, kan vi oplyse, 
at det vil der blive skrevet nærmere om i næste kirkeblad.

ny formand
På årsmødet den 28.-29. maj i Foreningen af grundtvigske Valg- og 
Frimenigheder blev der valgt ny formand. Afløseren for Margaretha Balle-
Petersen blev Hanne Dahl, der er præst i Morsø Frimenighed.

nyT fra BesTyrelsen
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sæsonprogram 
Når bladet udkommer, er det højsommer, og dermed er der 
også skruet ned på aktiviteterne uden for den normale kirketid 
om søndagen. Men bestyrelsen kan garantere, at efterårs- og 
vinterprogrammet byder på mange spændende tilbud såvel i 
kirken som i Skolegade 32. Se program side 14-15.
På gensyn i kirken og ved vore kommende møder i Skolegade 
32.  

Karen Bjerre Madsen
 

Kære medlemmer

Jeg er blevet opfordret til præsentere 
mig, idet jeg blev valgt ind i valgmenig-
hedens bestyrelse ved generalforsam-
lingen i foråret 2011. 

Jeg hedder Bo Bertel, og bor sam-
men med min kone Kirsten på Sveavej 
i Holstebro. Vi har 2 sønner, Troels 
og Niels, der begge bor og arbejder i 
København. Vi har nu  boet i Holstebro 
i 11 år, og vi har i den samme periode 
været medlemmer af valgmenigheden.  
Vi har fået en dejlig modtagelse i 
Holstebro, og der er vi rigtig glade for. 
Jeg er blevet formand for kirkebygningsudvalget. Det er en spændende  
opgave, som jeg ser frem til at skulle arbejde med. 

Kirsten og jeg er medlemmer af friskolens voksenkor ledet af Lissi 
Madsen. Koret har ved forskellige lejligheder sunget i kirken. Koret sang 
bl.a. i kirken palmesøndag.

Venlige hilsner Bo Betel

ny næsTformand
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Søndag den 21. august - lørdag den 27. august: Højskoleuge på 
Rønshoved Højskole. Alle pladser er optaget.

Torsdag den 8. september kl. 8.00: Morgensang i kirken for Holstebro 
Friskole. Alle er velkomne.

Torsdag den 8. september kl. 17.00: Vi fejrer Grundtvigs fødselsdag 
med gudstjeneste i Råsted Kirke v/biskop Kresten Drejergaard, Odense.  
Kl. 18 er der en let aftensmad og kaffe på Skærum Mølle, og kl. 19 er der tale 
og sang ligeledes ved biskop Drejergaard. Pris kr. 150,-. Tilmelding senest 
1. september til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.   

Søndag den 18. september kl. 10.00: Høstgudstjeneste med efterføl-
gende kirkefrokost.

Torsdag den 22. september kl. 19.30: Orgelkoncert med Chr. Præst-
holm, der er en ung og meget dygtig organist ved Skt. Mortens Kirke i 
Randers. Pris kr. 50,-.

Torsdag den 29. september kl. 18.30: Aftengudstjeneste og efter- 
følgende konfirmandindskrivning i Skolegade 32.

Onsdag den 24. september kl. 19: Grundtvigs Forum arrangerer en 
samtaledag på Skærum Mølle: Ansvaret er som en bold. Den kastes 
rundt i ofte ugennemskueligt spil. Hvem har bolden? Ja, hvem har ansvaret, 
spørger vi og ser os omkring.
Tilmelding senest den 20. september til Skærum Mølle, tlf.: 97 48 13 22.

Lørdag den 8. oktober kl. 11: Kineserier og fyrværkeri i Skolegade. 
I samarbejde med ”Klassiske Dage” og ”Marens Vennelaug” arrangeres der 
en koncert i valgmenighedskirken med en elite af internationale solister 
fra England, Slovenien, Belgien, Norge, Schweiz og Danmark. Billetter à kr. 
100,- kan købes hos Anna Thordal-Christensen efter 15. august. 

møder og arrangemenTer
 sæsonen 2011
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Søndag den 9. oktober: Fælles efterårsmøde i Bøvling for midt- og 
vestjyske valgmenigheder: 
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Mariekirken v/ Kurt V. Andersen
Kl. 12.00: Middag i Bøvling forsamlingshus
Kl. 13.30: Fællessang
Kl. 14.00: Foredrag v/ Peter Hedegaard: Frihed det bedste guld – eller?
Kl. 15.30: Kaffe og afslutning
Tilmelding senest den 1. okt. til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal.

Torsdag den 13. oktober kl. 19.00: Forfatteraften på Holstebro 
Bibliotek med forfatteren Thorstein Thomsen, som vi bl. a. kender 
fra Peter Hedegaards gennemgang af hans roman ”Sne på hendes ansigt”. 
Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Bibliotek og Holstebro 
Højskoleforening. Billetter à kr. 60,- kan købes på biblioteket eller senest den 
3. oktober hos Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.

Torsdag den 27. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med stand-up komi-
keren, skuespilleren og skribenten Farshad Kholgi, der bl.a. kendes 
fra sin klumme i søndagsudgaven af Jyllands-Posten. Mødet arrangeres i 
samarbejde med Holstebro Højskoleforening. 

Tirsdag den 1. november kl. 9.30: Litteraturformiddag. Stig Dalager: 
Bøgerne om Jon Bækgaard. Fra Glemsel og Erindring til Den lange dag.

Søndag den 6. november kl. 10.00: Gudstjeneste og efterfølgende  
kirkefrokost.

Torsdag den 10. november kl. 18: Aftengudstjeneste ved sognepræst 
Thomas Rheinholdt Rasmussen, Tversted. Herefter andesteg og fore-
drag om Martin Luther i Skolegade 32. Tilmelding til spisning til Karen 
Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 1. november. 

Søndag den 13. november kl. 15: Koncert med Den jyske Harpetrio.  

Tirsdag den 15. november kl. 9.30: Litteraturformiddag: De danske 
folkeviser.

Tirsdag den 22. november kl. 9.30: Litteraturformiddag: Ildefonso 
Falcones: Fatimas Hånd (Af forfatteren til Havets katedral).

Søndag den 11. december kl. 16: Julekoncert i valgmenighedskirken. 
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gudsTjenesTer i 
            Valgmenighedskirken
                                      1. juli – 1. noVemBer 2011

 3. juli 2. s. e. trin. 10.00 Peter Hedegaard 

 10. juli 3. s. e. trin. 9.00 Kjeld Slot Nielsen 

 17. juli 4. s. e. trin. 9.00 Kjeld Slot Nielsen 

 24. juli 5. s. e. trin Ingen gudstjeneste 

 31. juli 6. s. e. trin. 19.00 Peter Hedegaard 

 7. aug 7. s. e. trin. 10.15 Peter Hedegaard 

 14. aug. 8. s. e. trin. 10.15 Peter Hedegaard 

 21. aug. 9. s. e. trin. Højskoleuge – Ingen gudstjeneste 

 28.  aug. 10. s. e. trin. 10.00 Hans Peter Lausten Thomsen 

   4. sep. 11. s. e. trin. 10.00 Peter Hedegaard 

 11. sep. 12. s. e. trin. 10.00 Peter Hedegaard 

 18. sep. 13. s. e. trin. 10.00  Høstgudstjeneste, kirkefrokost, 
     Peter Hedegaard 

 25. sep. 14. s. e. trin. 10.00 Peter Hedegaard 

 29. sep. 15. s. e. trin. 18.30 Konfirmandindskrivning 
     Peter Hedegaard 

 9. okt. 16. s. e. trin. Efterårsmøde i Bøvling 

 16. okt. 17. s. e. trin. 10.00 Hans Peter Lausten Thomsen 

 23. okt. 18. s. e. trin. 10.00 Peter Hedegaard 

 30. okt. 19. s. e. trin. 10.00 Peter Hedegaard 

 6. nov. Allehelgensdag 10.00 Kirkefrokost, Peter Hedegaard

gudsTjenesTer på sygehus og plejehjem
 22. sep. Skredsande  10.30 Peter Hedegaard


