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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 Wium, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5464, epost: holstebro.valgmenighed@gmail.com
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, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936 / 2041 2936,
e-post: kimpreussler@webspeed.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. På hjemturen skal der intet betales.
Friweekends, fridage og ferie:
Jeg har friweekend den 10.–11. december samt 28. og 29. januar. Embedet passes af
Kjeld Slot Nielsen, tlf. 9747 2413.
Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Ansvarshavende: Peter Hedegaard.
Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. februar 2012.
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Brev Fra præsten
En efterårshilsen
Der er et eller andet over efteråret, og i skrivende
stund har vi årets få sommerdage – Indian summer, kalder man det jo – med septembers blå himmel på vej mod oktobers regn og slud. Et farvevæld
uden lige rammer os med gyldne farver i alle nuancer. I Sensommervise lyder det jo: Duft af brænderøg blandt brunlige bregner, blåsorte bær. Stille
summen mellem blade, som blegner – aft’nen
er nær. Gyldne farver og sensommerbrise fylder
hjertet med vemodig musik – går og nynner en
sensommervise fjernt fra byens larmende trafik.
Og man tænker tilbage på den sommer, man aldrig fik.
Trods alle de gode ting, vi trods alt fik oplevet, tænker vi også tilbage på andre somre og efterår.
Hårene rejser sig på armene, når man husker på 11. september, hvor den
ufatteligt smukke himmel over New York blev brudt af røgskyer, fremkaldt
af meningsløs terror. Man tænker på denne sommers tragedie for det norske
folk. Prædikenen, som er trykt i dette blad, er holdt lige efter, at 79 mennesker døde som følge af et ungt menneskes vanvid. Det må uvilkårligt få os til
at besinde os, så vi også holder øje med hverandre. Kan det ske i Norge, kan
det jo også ske her.
Nu starter valgmenighedens hverdag. Fjorten glade konfirmander er
mødt op for at få svar på det enkle spørgsmål: Hvorfor. Herefter følger møder og koncerter i en lind strøm, til vi når julen, som jo både er gavernes og
hjerternes tid, jævnfør De Hellige Tre Konger på forsiden, og vi fortsætter
ufortrødent med foredrag, højskoledag og martsmenighedsmøder, som i år
ligger den sidste weekend i februar for at sno os uden om de store gymnastikopvisninger.
Håber, året har givet jer forråd nok til endnu en vinter. Lyngen har blomstret i toppen i år, så vinteren bliver nok streng igen. Så måske skulle vi hamstre lidt tøsalt og få vinterdækkene på.
Peter Hedegaard
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Prædiken
6. s. e. trinitatis aftensgudstjeneste
Salmer: 786-8-694-655-396 altergang-787

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:
»Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. I har hørt, at der er sagt
til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal
kendes skyldig af domstolen.‹ Men jeg siger jer: Enhver, som bliver
vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger:
Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der
siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild. Når du derfor bringer din
gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget
mod dig, så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig
med din broder; så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at
blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham,
så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen
til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du
slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre.« Matt 5,20-26.
En lille ø et eller andet sted i Skandinavien, hvor beboerne lever deres stilfærdige liv. Det er sommer, alt ånder fred og harmoni. En dag sker det, at
en fremmed kommer til øen, en sindssyg mand, som dræber en ung pige.
Drabet bliver opdaget med det samme, og hele øen deltager nu i jagten på
morderen. Forrest løber den dræbtes bror, vild af hævntørst, og hans primitive had smitter af på alle andre. De er som besatte. I nogen tid undgår han
sine forfølgere, men til sidst fanges og dræbes han.
Drabsmandens lig føres til en lade på øens største gård, tilhørende faderen og broderen til den dræbte pige.
Faderen har i øvrigt som den eneste ikke deltaget i jagten. Han fordømmer den, fordi vildskab og ondskab ikke på nogen måde kan forsvares. I
løbet af natten går det rygte over øen, at faderen har sendt bud til alle om
at komme op til laden, hvor den døde ligger. Alle strømmer til og tilbringer
natten der. Og i denne nat sker underet: da hanen galer, og morgenen gryr,
er alle som forvandlede: ”Folk stod trætte og sammenfaldne omkring. Nogle
børstede hø og snavs af sig, de havde noget sammen. De havde gjort deres
regnebræt op og havde noget at holde sig til på en ny slidsom vandring.”
Dette var i korte træk handlingen i en lille roman af den norske forfatter Tarjei Vesaas. Romanen hedder ”Nattevagt”, og forfatteren skildrer heri
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kræfter i os og uden for os, som vi mennesker på godt og ondt er underlagt.
I dag sender vi varme tanker til Norge, synger salmer af Petter Dass og
Grundtvig og håber, at det norske folk fortsat med den værdighed og hjertevarme, der kendetegner det – kan fortsætte med at bære sorgen. Vesaas var
Norges svar på Martin A. Hansen. De mødtes ofte på Lysebu, det sted, Norge
gav Danmark som tak for hjælpen efter krigen. Og digteren ser jo næsten
profetisk på det, som skete her i sommer. En er skyldig, men alle er skyldige.
I stedet for at angribe hinanden herhjemme bør vi nok også tænke på, om
der i vores verden kan forekomme ensomme fanatiske ulve, der inspireret af
vanvidstanker gør det, man ikke må. Her er evangeliet jo som altid nærværende og taler til os. Også vi skal slutte fred med vores bror og næste – også
vi skal blive enig med vores modpart. Kom ikke med dit offer og gode gerninger, hvis du ikke har gjort dit regnebræt op.
I Det Gamle Testamente i Salmernes Bog står der: Altid går jeg med livet
i hænderne, men jeg glemmer ikke din lov. Dit ord er en lygte for min
fod og et lys på min sti.
I dag indfører Jesus en ny lov i bjergprædikenen. Vi hører det gamle bud
gentaget, at vi ikke må slå ihjel, og Jesus skærper det. Vi må ikke engang
blive vred på vores bror, og er vi vrede på brormand, skal vi i hvert fald
ikke gå i kirke og ofre der, men forlige sig med sin bror. For ikke at komme i
dommerens klør.
Altså siger man: dit ugudelige bæst, raka, som betyder dumme bæst eller
dåre, så kommer man selv i helvede.
Det kan intet samfund selvfølgelig klare, men meningen er god nok og
klar nok. Intet samfund har muligheden for at få alle, der bliver vrede –
med eller uden grund – stillet for retten. Det ville i hvert tilfælde i dagens
Danmark medføre kaos i de i forvejen pressede retssale, og rockerne i
fængslerne ville få flere medindsatte. Det er selvfølgelig ikke meningen.
Jesus gør blot opmærksom på, at du ikke just behøver at slå nogen ihjel for
at berøve dem livet og livsglæden eller ødelægge alt for dem. Det kan du
også gøre på andre måder, ved bestandigt at overfalde dit medmenneske
med dine luner, dit rimelige eller urimelige rethaveri, pukken på din ret,
med din vrede eller med din indelukkethed, med din forstokkethed.
Det gælder for broderen, for fjenden, for næsten, at man skal forlige sig
og elske dem. Ellers ender det som på Chagalls billede med ødelæggelserne
fra 1930'erne.
Det kan være svært at forstå. – Skal man for det store råd, hvis man kalder et menneske for idiot, klaptorsk, kløvning, som raka betyder? Skal man
for domstolen, hvis man råber i trafikken og derefter i fængsel? Så ville de
overbebyrdede fængsler og domstole få mere end nok at lave, men det, Jesus
mener, er jo, - og meningen er jo god nok – at det starter altid i det små med
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én selv. Det er ikke kun mord og drab, der kan ødelægge næstens liv. Vi ved
fra Kain og Abel, at misundelse og begær fører alt dette med sig. Man behøver just ikke at dræbe nogen eller fysisk lemlæste nogen for at ødelægge
deres liv. Man kan med sine egne love og egen livsvisdom bestandigt køre
på ens næste. Man kan komme med ens luner, med rimelige og urimelige
krav, man kan køre psykisk på sine arbejdsfæller og gennemføre en mobning med vrede, ligegyldighed eller med indelukkethed. Man kan terrorisere
med ironi, blodig sarkasme og moralsk bedreviden. Man kan vejlede og irettesætte, fordi man nu med sin egen lov ved meget bedre.
Jesus forlanger af os, at vi både holder de ti bud, ikke slår ihjel, ærer vore
forældre, ikke begærer næstens hus, hund, hustru eller campingvogn, at vi
ærer Gud og holder hans navn helligt, og at vi også i det små begynder et
nyt liv. Slut nu først fred med din skarn af en lillebror, der langt overgår Emil
fra Lønneberg. Lad være med at råbe tosse, dåre, klovn efter den slamperagtige bavian. Slut forlig med ham, del arven, eller hvad brødre nu kan slås
om, og gør det spontant. Er din bror ikke meget mere værd end din vrede og
selvhævdelse? Er dit forhold til din næste ikke mere end din bedreviden, er
det andet menneske ikke mere værd end dit hovmod?
I vores verden, hvor vi bestandigt møder ødelæggende kræfter – også
i det små – er dette vigtigt at holde sig for øje. Har vi ikke en tendens til i
skilsmissesager som den første gode sætning at sige: Det skal ikke gå ud
over børnene? For kort tid derefter at involvere alverdens unfair midler:
Vold, incest, etc. i en kamp for forældremyndigheden. Har man set børn
søge fra en forælder til en anden i hele barndommen i et forsøg på at forlige
forældrene, fordi børn ikke kan klare, når kærligheden går i stykker, ved
man, hvor meget der står på spil her. Bliv som børn, søg forlig, sig undskyld,
og find ud af det, forældre, eller kolleger på arbejdspladser eller i sportsklubber. Forlig skal der til. Ellers kan vores verden ikke fungere.
Et gammelt latinsk ord siger: Gudsfrygt er al visdoms begyndelse.
For hvis vi ikke frygter Gud, så frygter vi heller ikke dommeren, og så har
vi ingen respekt for vores næste. Det, Jesus siger med Guds fuldmagt, er, at
både de store bud og de små bud er medvirkende til, at vi kan leve sammen.
Og i dag, hvor mange siger: jeg skal nok dømme selv, ansvaret er mit, og
skal der afsiges dom, så gør jeg det, ja – der ender det i selvtægt og anarki.
Det enkelte menneske må starte med sig selv og sige: Har jeg nu forulempet
min næste, har jeg gjort min pligt? Hvad kan jeg gøre for at hjælpe min næste og leve op til mit ansvar over for Gud? Nu går jeg hen til min bror, og vi
slutter forlig om arven og om førstefødselsretten. Nu siger jeg undskyld og
beder om tilgivelse for min adfærd. Nu starter jeg med mig selv og mine fordomme, inden jeg dømmer andre, for jeg ved, at Jesus sagde: Dømmer ikke,
at I ikke selv skal dømmes.
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Her skal man starte over for Gud og næsten, og da ved man, at Jesus fuldendte loven med kærlighedsbuddet. For mennesker kan ikke elske en lov,
kun et andet menneske. Ligeså elskede Jesus ikke loven for lovens skyld,
men menneskene for menneskenes skyld. Det er det, der ligger i syndernes
forladelse og forkyndelsen af, at alt, hvad I vil, at andre skal gøre mod jer,
det skal I gøre mod dem. Det siger loven og profeterne.
Se, det er loven som lys og lygte, og det behøver vi ikke at lede efter. Den
er givet af Gud til mennesker sammen med kærlighedsbuddet og buddet om
forligelse. Det gør man på værdigste vis i disse dage hos vore norske brødre og
søstre, som man gjorde det på øen, da rusen havde lagt sig, da et ungt menneske havde kortsluttet sig selv. Man måtte videre. Regnebrættet var gjort op.
Peter Hedegaard
Marc Chagall: Den hvide korsfæstelse.
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Nyt fra kunstudvalget
I november/december måned udstiller Inger Birn i Skolegade 32
Inger Birn begyndte at male i 1985 og flyttede senere til London for at studere ved Chelsea School of Art inden for tegning, croquis, akvarel og oliemaling. Inger Birn har udstillet mange steder og har haft stor succes. Inger
Birn vil selv introducere sine billeder i forbindelse med kirkefrokosten den
6. november.

Januar/februar 2012 udstiller Ole Finnerup, Ærø, i den store sal
Ole Finnerup er et kendt ansigt for mange i valgmenigheden, idet han har
holdt foredrag i Skolegade og har også deltaget som rejseleder sammen med
Peter Hedegård på ture til Rom.
Nu får vi så også chancen for at opleve Ole Finnerup på lærred, og han
fortæller selv, at han igennem et langt liv har bevæget sig gennem genrer
som porcelænsmaling, tegning, grafik, olie-, akryl- og akvarelmaling – dog
med kraftige pauser ind imellem. På højskoler og i kortere kursusforløb har
han især undervist i tegning og akvarelmaling. Hans idé med ophængningen
her er at præsentere forskellige udtryk for sin glæde over kirkebygninger i
deres store mangfoldighed. De er – og vil blive – tegnet og malet med forskellige temperamenter, i forskellige belysninger og til forskellige årstider.

I januar/februar vil der være en særudstilling i konfirmandstuen med
Mogens Krustrups malerier
Mogens Krustrup var søn af Agnete og Jens Krustrup, der var frimenighedspræst fra 1916–42, og han var bror til Herdis Krustrup. Det er takket være
Herdis, at udstillingen er kommet i stand. Mogens Krustrup døde i foråret
2011.

Nyt fra bestyrelsen
Med udsendelsen af dette kirkeblad – som i øvrigt er nr. 93 i bladets levetid
– kan bestyrelsen konstatere, at bladet er et vigtigt bindeled mellem medlemmerne og bestyrelsen/præsten. Ret så ofte får vi positive tilkendegivelser om indholdet. Og mange tak for det. Denne gang er meddelelserne fra
os følgende:
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Kirketag
Vores nye kirketag er nu på plads.
Arbejdsforløbet
har været fint, og
allerede nu kan vi
mærke forbedringen på varmemåleren – og så har det
oven i købet ikke
regnet ned i kirken
i denne regnfulde
sommer.
Foto: Bo Bertel.

Højskoleugen
I år blev vores fælles højskoleuge sammen med de øvrige midt- og vestjyske
valgmenigheder afholdt på Rønshoved Højskole. En god oplevelse for os, der
deltog. Næste år er det Bøvling Valgmenighed, der står for planlægningen.
Måske går turen til en højskole i Norge! Mere om det i næste blad.

Børnekor
Vi må erkende, at vi i år ikke fik vi gang i arbejdet med et børnekor. Aldersspredningen blandt de fremmødte børn var for stor til, at der var reel mulighed for, at arbejdet kunne lykkes. Idéen er der imidlertid stadigvæk, og vi
prøver nok igen til næste år for at se, om der skulle være en mulighed.

Generalforsamling 2012
Kryds i kalenderen torsdag den 29. marts 2012. Denne aften afvikler vi
vores årlige generalforsamling for i fællesskab at lægge kursen for det næste
års arbejde i vores valgmenighed.

Årsmøde 2012
Også kryds i kalenderen weekenden 9.-10. juni 2012. Da afholder Foreningen
af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder årsmøde. Vært er Aagaard Frimenighed. Årsmødeprogram vil blive fremlagt i kirken i begyndelsen af 2012.

Høstoffer
Ved årets høstgudstjeneste indkom der 1.605,00 kr. Mange tak for det.
Beløbet blev straks oversendt til Folkekirkens Nødhjælp.
Karen Bjerre Madsen
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Jylland er nu
deres blivende sted
Af Aase Baden Nielsen

Mette Grefstad er jyde, men fik sin fysioterapeutuddannelse i København.
Derpå satte hun sammen med sin mand kursen mod Jylland igen.
Mette og Peter Grefstad er et par med mod på livet og ikke bange for det
ukendte.
Da de en dag forlod Sjælland for at slå sig ned ”et sted i Jylland”, var det
uden job og med flyttegodset fordelt på tre biler. De havde dog hver en god
uddannelse i bagagen, Peter er mekanikeruddannet og Mette er uddannet
fysioterapeut fra skolen i København. Målet for rejsen var Silkeborg, hvor
der var bestilt plads på campingpladsen. Men midt på Fyn gik den bil, Mette
førte, i stykker – og hvad skulle man så lige gribe til?

Foto: Aase Baden Nielsen.
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Mettes mor, som var med på rejsen, er fra Vind og har familie der. Hun
fik lovning på oplagring af flyttegodset hos familien i Vind. Det blev derfor
Mejdal Camping, som blev målet for det unge par. Det blev her, de slog sig
ned for i ro og mag at lægge næste slagplan for deres tilværelse.
Kort fortalt så kom Mette til at arbejde i den fysioterapeutklinik, som
Jette Nørgaard i en årrække drev på Sønderland i Holstebro. Hun var her i 11
år, og var meget glad for jobbet.

Iværksætter
I de mellemliggende år havde det unge par købt grund i Borbjerg, bygget
hus og fået et dejligt stort netværk i Borbjerg. Men længselen efter at bo
bynært lå latent hos begge, så næste stop blev Tvis og til sidst Højdevej i
Hornshøj tæt på Holstebro. Her bor ægteparret Grefstad i dag med deres to
drenge, Gustav på 11 og Viktor på seks år.
Og her blev Mette Grefstad iværksætter. Hun åbnede sin egen klinik ved
privatboligen. Hun kom fra Jylland, tog sin uddannelse i København, og
er en af dem, der heldigvis er vendt tilbage til hjemegnen for at udøve sit
arbejde. Skønt sjællænder fulgte Peter Grefstad med, han virker i dag som
autolærer på UCH – Holstebro Tekniske Skole.

Et smukt træhus
Mette havde længe ønsket at få sin egen klinik, og blev i den idé bakket op
af sin mand. Efter et kort kursus på Novem for folk, der ønsker at begynde
for sig selv, gik Mette i gang. Nogle tidligere kunder fulgte med over, andre
kom til hende via mund til øre, Mette fik ret snart en god klientkreds.
Hun har nu også nogle gode lokaler at byde indenfor i – et dejligt hus
opført i træ. Det dufter stadig af friskt træ, knap to år efter Mette åbnede
dørene til klinikken.
”Det er Peter og hans svoger, der er tømrer, som har opført huset,” fortæller Mette glad.

Ro og afslapning
Hun er en type, man straks føler tillid til, sød og afdæmpet i sin væremåde
som hun er. En person med stress eller depression vil trygt kunne lægge sig
til ro i hendes hænder. For som bekendt er hænderne det bedste og følsomste redskab, en fysioterapeut har.
Mette har selv følt smerter i sin krop. Det var indirekte derfor, hun lod sig
uddanne til fysioterapeut og senere som kraniosacral-terapeut.
”Som barn og ung led jeg meget af migræne. Jeg havde det hver uge, det
var meget voldsomt. Jeg søgte en alternativ behandler, som hjalp mig af med
det, så jeg nu har det meget sjældent.”
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Græd af glæde
”Efter den oplevelse var det mit ønske selv at blive alternativ behandler, men
kvinden, som havde hjulpet mig, rådede mig til først at tage en autoriseret
uddannelse. Jeg søgte derfor ind på fysioterapeutskolen i København. Da jeg
fik at vide, jeg var blevet optaget, græd jeg af glæde.”
Med uddannelsen som kraniosacral-terapeut føler Mette, hun har fået en
ekstra værktøjskasse at gøre med, idet hun kan kombinere de forskellige behandlinger. Det, den ene ikke har, kan den anden hjælpe med.
I hendes klinik kommer mennesker, der har ondt ikke bare på krop men
også på sjæl. Her kommer mennesker med både piskesmeld og depressioner.

En blid behandling
”Kraniosacral-behandlingen, som handler meget om bindevævet i kroppen,
er en blid behandling. For den der får behandlingen, kan den næsten føles
som en meditation. Den kan få smerter til at forsvinde, så den ramte person
igen kan føle sin krop, som den oprindelig var og føltes.”
Mette har hele sit liv været tilknyttet valgmenigheden. Hendes mor og
bedsteforældre er medlem af Aulum Vinding Vind Valgmenighed. Så da
Peter havde friet til Mette, blev de enige om, at de skulle vies i Holstebro
Valgmenighedskirke.

Foto: Aase Baden Nielsen.
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Personalia
Døbte
3. juli 2011: Sofie Hejlskov Sørensen, datter af Marie Elisabeth Jensen
Kjærgaard og Jan Hejlskov Sørensen, Brandstrupvej 105, 8840 Rødkjærsbro.
14. august 2011: Jeppe Littau Kjeldsen, søn af Mette Littau Kjeldsen og
Carsten Korsholm Kjeldsen, Parkvej 101, 7500 Holstebro.
25. september 2011: Sofia Jensen, datter af Connie Sørensen og Rasmus
Jensen, Brogården 5.2 tv, 7500 Holstebro.

Vielse og kirkelig velsignelse
25. juni 2011: Pernille Jeanette Hansen og Thomas Kviesgaard, Sct. Pauls
Gade 68 st., 8000 Århus C.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
7. oktober 2011: Hanne Schultz Larsen, født 1948, Malurten 13, Mejdal.

Ind- og udmeldelser
26 personer har meldt sig ud, mens 24 personer er indmeldt.
Valgmenigheden tæller herefter 1095 medlemmer.

Forpligtigelseserklæringer
I sidste kirkeblad skrev vi om de ændrede fradragsregler for medlemsbidraget og lovede at vende tilbage til forpligtigelseserklæringerne. Som vi skrev,
modtager vores forretningsfører, Daisy Wium, nu automatisk besked fra Skat
om den enkeltes skattepligtige indkomst og indberetter efterfølgende medlemsbidraget, hvorefter beløbet fratrækkes på selvangivelsen, uden at man
selv skal foretage sig noget. Da hele beløbet nu er fradragsberettiget – inden
for de gældende regler, er der mulighed for at opsige en forpligtigelseserklæring, der er mere end 10 år gammel, ved skriftligt at anmode om det. Dette
skal ske ved enten at sende et brev til Skolegade 32, 7500 Holstebro eller ved
at sende en mail til forretningsføreren: holstebro.valgmenighed@gmail.com
(husk cpr-nr. og adresse).
Bestyrelsen
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møder og arrangementer

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 kirkekaffe. Allehelgensdag, hvor vi mindes de kære, vi har mistet. På prædikestolen læses navnene op på de medlemmer, der er gået bort i løbet af året.
Torsdag den 10. november kl. 18: Andesteg og foredrag om Martin
Luther v. sognepræst Thomas Rheinholt Rasmussen, Tversted, i Skolegade
32. Pris kr. 150,-. 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 med Fru Madsens
Toneensemble. Desuden medvirker kirkesanger Carsten Smith og organist
Kim Preussler.
Søndag 8. januar 2012 kl. 14: Nytårsmøde med gudstjeneste og efterfølgende foredrag v/ akademileder Birgitte Stoklund Larsen.
Torsdag den 12. januar 2012 kl. 19: Claus Oldenburg, der er præst ved
Kastelkirken i København, taler om Josef og hans brødre af Thomas Mann.
Lørdag den 4. februar 2012: Højskoledag
Kl. 10.00: Morgensang i kirken
Kl. 10.30: Foredrag v/ højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding
Højskole, der taler om Opbrudskultur, hvor han giver et signalement af Danmark under hastig forandring.
Kl. 12.00: Ribbenssteg m.m.
Kl. 12.45: Sang ved Mads Rykind Eriksen
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Kl. 13.30: Foredrag v/forfatteren Carsten Jensen
Højskoledagen arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening.
Pris kr. 200. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest den 29. januar 2012.
24., 25. og 26. februar 2012: Martsmenighedsmøderne
Fredag den 24. februar kl. 19.00: Journalist Steffen Kretz
Lørdag den 25. februar:
Kl. 11.00: Forskningsbibliotekar Lotte Thyrring Andersen om Frank Jæger
Kl. 13.00: Mag. art Anders Thyrring Andersen om Martin A. Hansen,
Kl. 15.00: Skuespiller Nis Bank Mikkelsen læser fra ”En Landsbydegns 		
Dagbog”
Kl. 17.00: Festmiddag. Underholdning og fællessang ved Kasper og Karen
Hedegaard
Søndag den 26. februar:
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Mejdal Kirke ved Biskop Kresten Drejergaard,
Odense.
Kl. 12.00: Frokost på Holstebro Friskole.
Kl. 13.00: Foredrag ved Kresten Drejergaard
Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19.30: Valgmenighedens generalforsamling i Skolegade 32.
Tirsdag den 5. juni 2012: Grundlovsmøde på Nr. Vosborg med grundlovstale v/ Asger Aamund og musikalsk underholdning med Erling Lindgren
og Lemvig Kammerkor.
Den 13.-20. juni 2012: Højskoleuge på Sogndal Højskole i Norge sammen med midt- og vestjyske valgmenigheder. Flere informationer i næste
kirkeblad.
Den 3.-10. oktober 2012 arrangeres en tur til Peschiera i Norditalien i
samarbejde med Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed. Turen vil
blive præsenteret på hjemmesiden og ved kirkefrokosten 6. november, hvor
vi forhåbentlig kender flere detaljer. Samarbejdet med fynboerne betyder,
at vi kan disponere over 12 pladser – eller måske lidt flere, og pladserne vil
blive fordelt ved lodtrækning, hvis der er flere interesserede. Skriftlig tilmelding pr. mail eller brev til Anna Thordal -Christensen senest 1. december.
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Gudstjenester i
valgmenighedskirken
1. november 2011 – 1. marts 2012

6. nov.

Allehelgensdag

10.00

Peter Hedegaard, kirkefrokost

13. nov.

21. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

20. nov.

Sidste s. i kirkeåret

10.00

Peter Hedegaard

27. nov.

1. s. i advent

10.00

Peter Hedegaard

4. dec.

2. s. i advent

10.00

Peter Hedegaard

11. dec.

3. s. i advent

Ingen gudstjeneste – julekoncert kl. 16.00

18. dec.

4. s. i advent

10.00

Peter Hedegaard, kirkefrokost

14.00
15.30

Peter Hedegaard
Peter Hedegaard

Juledag

10.00

Peter Hedegaard

1. jan.

Nytårsdag

10.00

Peter Hedegaard

8. jan.

1. s. e. helligtrekonger

14.00

Birgitte Larsen – nytårsmøde

15. jan.

2. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

22. jan.

3. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

29. jan.

Sidste s. e. helligtrekonger

9.00

Kjeld Slot Nielsen

Septuagesima

10.00

Peter Hedegaard

12. feb.

Sexagesima

10.00

Peter Hedegaard

19. feb.

Fastelavn

10.15

Peter Hedegaard

26. feb.

1. s. i fasten

10.30

Mejdal – Kresten Drejergaard

2. s. i fasten

Ingen gudstjeneste

24. dec.
Juleaftensdag
				
25. dec.

5. feb.

4. marts

GudstjenesteR på sygehus og plejehjem
1. dec.
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Mellemtoft

14.30

Peter Hedegaard, adventssang

