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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: connyanders@youmail.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
Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk
Aase Nystrup, Hr. Knudsvej 26, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf. 9741 0403 / 2466 2824,
e-post: aa.jo.nystrup@hotmail.com
Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf. 9747 2798 / 2382 4053,
e-post: hnaulum@fiberpost.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, 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: phedegaardholstebro@gmail.com. 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.
Hjælpepræst: Unna-Pernille Gjørup, Lemmingvej 2, Sejling, 8600 Silkeborg, tlf. 2257 4658,
e-post: upg@km.dk (læses dagligt trods autosvar om orlov)
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:
Peter Hedegaard holder ferie fra den 10.-14. juni 2013. Embedet passes af Unna-Pernille Gjørup.
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. juni 2013.
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Brev Fra præsterne
På forsiden af kirkebladet ser vi et billede af
Erik Heides kors fra valgmenighedskirken i Vrå.
Grundtvig skriver et sted: "Med lys vi komme,
med kors vi gå." Og i dette nummer skriver UnnaPernille om påsken, om korset, om opstandelsen
og det evige liv. Selv har jeg – ved at trykke min
nytårsprædiken – valgt at tale om det, der skal
komme til os i det nye år. Andetsteds i bladet kan
I læse om vores nye friskoleleder og de spændende ting, der sker på friskolen, og om stort og
småt fra vores verden. Må vi få endnu et år, hvor
vi med venner i lys kan tale.
Peter Hedegaard

Generalforsamling
afholdes torsdag den 21. marts 2013 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:
Karen Bjerre Madsen
Bo Bertel
Anders Møller-Nielsen (ønsker ikke genvalg)
5. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
Karsten Kjærgaard
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt, herunder beretning fra præsten
Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. rekvireres en
uge før. Ligeledes kan opdateret medlemsliste udleveres på generalforsamlingen.
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Prædiken
nytårsmorgen 2013
Guds nåde og fred og Jesu Kristi kærlighed være med os alle.
Salmer:712-716-58-56-719, altergang 717.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da otte dage var
gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Luk. 2.21.
Vær velkommen Herrens år
Det er jo fornemt, at vi her nytårsmorgen får det korteste evangelium, som
findes i vore tekstrækker - så kan prædikenen vare lidt længere. Godt nytår
til alle i kirke og hjem! På sådan en nytårsmorgen kunne man jo godt fundere over det forløbne år med alle dets krige og alle dets kriser. Man kunne
fundere over, at det var 100 år siden, at Titanic gik ned, og at en forfængelig
italiensk kaptajn i 100-året sejlede sit skib, Costa Concordia, i sænk; ja man
kunne se tilbage på glæder og sorger, lykke og ulykke.
Men i kristendommen ser vi altid fremad. Vi synger: Vær velkommen
Herrens år og velkommen herhid. Vi synger om, at Gud vil oplive og oplyse det høje nord; de ord, som blev så banebrydende for Grundtvig og
Kold og alt det grundtvigske. Vi synger om nådens og fredens Gud og om
Faderguden, for vi skal være vendt mod fremtiden, mod evigheden, tage
fortiden med os, leve i nutiden og med den fremtid, som nu engang kommer
– leve med at tiden går, også når man sidder ned, som I gør nu. Men det er
Søren Kierkegaard, der lærer os at være vendt mod fremtiden, tage fortiden
med os og leve i nutiden. Det var Sørens gave til os danskere. Søren Aabye
Kierkegaard, som var født i det Herrens år 1813, hvor Danmark gik fallit, og
hvor mangen anden seddel kom i omløb, således som han beskriver sin egen
fødsel.
I dag hører vi, at Jesus får navnet, der betyder frelser. I navnet ligger, at
han frelser os i det liv, som vi lever, som kommer til os, og rækker os evigheden. Ja, Jesu forældre tog fortiden med sig, fik den lille omskåret, som det
var tradition - og stadig er det trods diskussionerne om det. Men med navnet
Jesus, som betyder frelser, vender de sig mod nutiden og giver os det evige
liv, ja evigheden som fortegn over vores tilværelse.
Hvordan forvalter vi så denne arv? I 1880'erne skrev Nobel-pristageren
Selma Lagerlöf den fantastiske roman Gösta Berlings saga. Hun indleder
fortællingen om den festglade præst med disse ord: "I børn af sene tider,
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jeg har intet nyt at
fortælle jer, kun det,
som er gammelt
og næsten glemt."
Det kunne være
overskriften over de
sidste 150 år, hvor
vi næsten har glemt
det kristne budskab,
så vores viden om
kristendommen kan
stå på bagsiden af
et frimærke, som
en kirkeminister en
gang har sagt. Eller
som den nuværende
siger det: Vores
uvidenhed er uden
huller.
Men vi kunne
måske sætte Gösta
Berlings saga som
overskrift over de
sidste 20 års udvikGösta Berling tegnet af Anton Pieck.
ling herhjemme.
Fortællingen om denne unge præst, som lignede en græsk gud fra antikken
med et hår som en hvælvet hjelm og en krop, som var det en marmorstatue
fra Athen. Vi hører om Gösta Berling, som er til fest og farver, og som udebliver adskillige gange fra gudstjenesten, hvad mange danske præster måske
har haft lyst til i dag, og pludselig bliver det for meget for menigheden. De
tilkalder biskoppen, men netop denne dag holder Berling en guddommelige
prædiken, og der er ikke et øje tørt hverken hos biskop eller menighed.
Alligevel forlader Berling præstegerningen for at gå i hundene, og han
lægger sig til at dø i en snedrive, da han bliver vækket af den bramfrie majorinde Samzelius, som fortæller ham om menneskets pligt til at leve. Hun
tager ham med til sit hjem på Ekeby herregård, hvor han lever sammen med
elleve andre kavalerer i sus og dus, næsten som tolv stationære apostle. Efter
et stykke tid smider majorindens mand hende på porten, og som var det en
fortælling om Mephisto, indgår de en aftale med djævelen om, at han må få
deres sjæle, hvis de i løbet af det kommende år foretager sig noget som helst
fornuftigt.
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I løbet af det år brydes alle værdier ned. Gösta Berling lever et lidenskabeligt liv. Forfører alle, der har skørter på, og værdierne er borte, og ikke blot
Ekeby er blevet til en syndes hule, men også alt det, der betyder noget: kærligheden, solskinnet, det, at man tager sig af sin næste - alle disse centrale
værdier, alt det gamle, som Selma Lagerlöf indleder romanen med, - ja alt det
kastet på møddingen, og alle lider under det. Ekebys tyende og tjenestefolk,
ja alle lider under denne pagt med djævelen. Godset Ekeby bliver lagt i ruiner. Alle Egyptens plager rammer beboerne, og til sidst er der kun tårer tilbage. Da ser Gösta Berling lyset og flytter ud på et næs til et husmandssted
med sin elskede og starter forfra, endnu engang reddet af en kvinde.
Det tema, som vi kender herhjemme fra I.P. Jacobsens Niels Lyhne og
Paludans Jørgen Stein. Der er altid en mulighed for at starte igen - også
efter at have sat for meget til, som vi har gjort det i de gode tider fra 19892008, og som kavalererne gjorde det på Ekeby, starte igen med det egentlige liv.
Måske har vi set sådan på verden siden murens fald i 1989, og måske har
vi levet fra hånden og i munden, næsten som i en aftale med djævelen eller
med guden mammon. Måske er tiden inde til at finde tilbage til de gamle
værdier, som vi har glemt, og ikke skyde skylden på dovenlarser og fattige
piger og andre. Tiden er inde til at starte forfra, som Gösta Berling gjorde
det på husmandsstedet på næsset.
Måtte det gøre, at vi med den gamle kejser Marcus Aurelius og med den
amerikanske teolog, Niebuhr, kan sige om det år, der er gået: "Gud, giv mig
sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting,
jeg kan, og visdom til at se forskellen. Så jeg, som Jesus gjorde, tager denne
syndige verden, som den er og ikke, som jeg vil have den til at være. Så jeg
stoler på, at han vil bringe alle ting i orden, hvis jeg overgiver mig til hans
vilje. Så jeg kan være lykkelig i dette liv og uendelig lykkelig med ham i det
næste liv i al evighed."
Det er det håb, vi får af Jesus Kristus, og det er betydningen af, at Gud
frelser. Der er håb for os alle, om vi er italienske kaptajner, svenske og danske præster, dovne, rige eller fattige danskere, og hvad vi ellers dømmer hinanden med af uskønne navne, så er vi alle rige på tid, for den nye kalender
har åbnet sig for alle og givet os en chance mere, og vi kan leve vendt mod
fremtiden, tage fortiden med os og så leve i nutiden, hvor vi hver eneste dag
bliver løftet fra mørket ind i lyset, så vi kan leve livet med håbets, fredens og
nådens fortegn. For Gud har ikke glemt os, og vi kan sige til Selma Lagerlöf:
der er stadig nyt at fortælle om Jesus som frelser. Vær velkommen Herrens
år. Amen.
Peter Hedegaard
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Personalia
Døbte
16. december 2012: Oskar Bøjgaard Løkke, søn af Annette Bøjgaard og
Ulf Løkke, Skivevej 104, 7500 Holstebro.
16. december 2012: Erik Bille Lysemose Svendsen, søn af Mette Lysemose
og Gunner Riskjær Svendsen, Dirch Passers Allé 11, 2000 Frederiksberg.
13. januar 2013: Conrad Arnold Klok Kallesøe, søn af Julie Maria Klok
Kallesøe og Klaus Klok Kallesøe, Rendsborggade 31, 7500 Holstebro.

Viede og kirkelige velsignelser
22. december 2012: Kate Raya og Carolina Raya Pena, Fiilsvej 18 C,
7500 Holstebro.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
17. oktober 2012: Gertrud Elise Katrine Overø (f. 1935), Beringsvej 19,
7500 Holstebro.
10. november 2012: Børge Søndergaard (f. 1923), Sønderlundsvej 3,
Maabjerg, 7500 Holstebro.
9. januar 2013: Inger Kirketerp Jensen (f. 1928), Sportsvej 15, 7500 Holstebro.
23. januar 2013: Max Jørn Christensen født 1932, Lægårddalen 7, Holstebro
27. januar 2013: Jannie Achen Lodberg, født 1960, Ravelsvej 45, Holstebro

Ind- og udmeldelser
I perioden har der været 9 udmeldelser og 16 indmeldelser.
Valgmenigheden tæller nu 1.096 medlemmer.

nyt fra kunstudvalget
Februar/marts udstiller Bodil Laurentzi Kjær, Holstebro, sine malerier og
siger: At bruge lyset og skyggen, at vække vore sanser, så genkendelsens glæde kommer frem; at male naturen i al sin enkelhed, som den er her og nu.
April/maj/juni udstiller Majlis Dybkjær, Mejdal, sine billeder og fortæller
at hovedtemaerne er ”Mit Afrika” med billeder lavet på baggrund af 2 års
ophold i Østafrika og ”Studier”, hvor forskellige emner og teknikker undersøges.
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Kl. 19.00

Ole Morsing og
Peter Aaboe Sørensen:
”Søren Kierkegaard i ord,
musik og billeder”

Fredag 22. februar
Kl. 11.00

Sognepræst i Borbjerg
Asger Petersen:
Bibelforedrag

Lørdag 23. februar
Kl. 10.30

Gudstjeneste i
valgmenighedskirken ved
Biskop
Peter Skov-Jakobsen,
Københavns Stift

Søndag 24. februar

22. - 23. - 24. februar på Holstebro Friskole og i Valgmenighedskirken

MARTS
MENIGHEDSMØDE
2013

175 kr.
60 kr.
25 kr.
60 kr.

450 kr.

Kl. 15.00

Kl. 13.00

Kaffe

Biskop
Peter Skov-Jakobsen:
”Er der fortsat en
provokation i
Kristusbegivenheden?”

Frokost

Mødet i 2013 er det 95. i rækken.

Foredrag og måltider er på Holstebro Friskole, Lægårdvej 102,
og begynder præcis.

Adgangskort fås ved indgangen.
Højskolesangbogen 18. udgave benyttes.
Teleslynge forefindes.

Sognepræst i Herslev ved
Fredericia
Marianne Frank Larsen:
”Gud i ny nordisk litteratur”
- den religiøse dimension i
romaner af bl.a. Kerstin Ekman, Linn Ullmann og Lars
Saabye Christensen

Kaffe

Musiker og forfatter
Peter Bastian:
”Mesterlære”

Kl. 13.00

Kl. 12.00

Indbydere, udvalg bestående af:
Karen Smith, Mejdal (sydlige opland) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand) - Asger Brodersen, Holstebro (kasserer) Viktor Hedegaard (østlige opland) - Charlotte Rønhoff (vestlige opland) - Erik Nørkjær, Aulum (sydlige opland) - Peter Hedegaard, Holstebro
(Holstebro by, formand) - Vera Bagge (Holstebro by, sekretær)

Pris:
Partoutkort (inkl. måltider
- ekskl. drikkevarer)
Dagskort lørdag (inkl. måltider
- ekskl. drikkevarer)
Enkelt foredrag
Enkelt kaffebord
Frokost

Kaffe

Suppe

Kl. 12.15

saft, kraft og frihed
i påsken
At påsken er kristendommens
akse, er det altid en indsats
værd at udfolde. For påsken
har med forsoning at gøre, og
forsoning er at kunne komme
videre. Men har vores måde
at tænke soning, forsoning og
frelse ikke ændret sig de sidste
cirka hundrede år? Frelse og
nåde giver ikke meget mening,
hvis man ikke kan erkende sig
selv som et menneske, der er
skyldigt at gøre noget. Men
er det et menneskesyn, vi har
med os? Hvis ikke, er påsken så
andet end tid for en god påskefrokost?
Kristendommens bud er, at påsken skal fejres med gudstjenester for at
gøre det konkret og kropsligt, hvad påsken egentlig gør ved og gør for os.
Gudstjenesterne fortæller os ind i Guds historie dag for dag. På hver helligdag gøres der en indsats for at aktualisere påsken med forskellige billeder fra
kunst og menneskeliv og hverdagsfortællinger. Vi vil vikle påsken ud af de lukkede, dogmatiske begreber, sådan at enhver kan fornemme, at det angår ham
og hende: at forsoning er frisættelse af mennesker til at leve med frit mod.
Til påsken hører nadver, der giver os del i Kristi liv, fra fødsel til opstandelse, når vi spiser og drikker de symbolske kendetegn på hans nærvær
hos os i krop og blod: Dette er Guds tilstedeværelse. Og påskeugens mange
facetter afrundes i opstandelsen, da mørket, angsten og døden blev overvundet, fordi Jesus opstod af døden. Men selve korset har fra begyndelsen været
en anfægtelse, også fordi det var et henrettelsesinstrument. Der er lige fra
begyndelsen tænkt megen dyb teologi herover.
De fire evangelister og Paulus har hvert deres bud på korsdøden, og lige
siden er der tænkt videre om årsagen til, at Jesus skulle dø på korset. Dør
Jesus frivilligt? Går han i døden som en opfyldelse af sin opgave? Gør han
blot som Far har befalet? Eller bliver hans liv ofret af Faderen, der lader sin
søn dø? Er han ypperstepræsten, der selv ofres som det fejlfri offerlam? Var
Gud vred på menneskene? Trods erkendelsen af - efter syndfloden – at når
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menneskene nu kun vil det onde fra ungdommen af, så kunne det alligevel
ikke nytte at udrydde dem? Eller døde Jesus som syndebukken for os alle? Er
han den uskyldige syndebuk, som bærer al synd, begået af alle andre? Eller
er han det sidste påskelam, der må slagtes og blodet løbe, for at døden kan
gå forbi?
Flere af disse klassiske tolkningsmuligheder kan virke voldsomme og
frastødende på os, og det kan vanskeliggøre indsigten i, at korsdøden uanset
hvilket aspekt man ”vælger”, faktisk betoner, at Kristus lever og dør for os.
For så højt elskede Gud verden, at han gav sin søn, for at verden skal frelses ved ham. Det kan virke ret påtrængende at have indirekte skyld i dette
netop ved at være menneske, at Kristus døde på korset. Han døde for os og
tog al vor skyldighed med sig i graven. Er vi med på det?
En af de store, nyere tænkere om korsdødens betydning er René Girard,
der netop har arbejdet meget med de gamle teorier om forsoning. Han har
koncentreret sig om syndebukmekanismen: Den ene, der må dø for de
mange, som ypperstepræsten Kajfas siger.
Kunne man sige, at syndebukken er blevet videreført til vor tid i ”nye
klæder” i Folkekirkens Nødhjælps ”Giv en ged”-kampagne? Kan vi nu sige,
at forsoning i dag kan opnås ved at købe en ged? Er det det moderne menneskes måde at sone på? At råde bod på det, man ellers ikke fik gjort eller
fik gjort galt?
Har moderne mennesker ganske enkelt svært ved at kapere den voldsomhed, som ligger i korsfæstelsen? Voldsomt både som billede (i kirkekunsten) og som fortælling? Mangler vi den kristelige børnelærdom? Det er et
åbent spørgsmål. Men se engang de to billeder - det ene er af Fransisco de
Zurbarán fra 1630; det andet fra Sejling kirke fra 1998 af Peter Brandes.
Når påsken kan give os mod til at gå videre og leve videre og det med
løftet hage trods fejltrin, undladelse og den skyld, vi bærer med os for vor
letfærdige omgang med liv og mennesker, er det, fordi vi her i nadveren
konkret rækkes summen af påsken: Gud hos os, Gud til os og Gud for os.
I krop og liv og blod
og ikke mindst som
tilsigelse af syndernes
forladelse: et tilsagn om
at hvad vi er, fuldt og
helt, det må vi være som
Gudsbørn. Og dét kan vi
være - med frit mod.
Glædelig påske!
Unna-Pernille Gjørup
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Jens, vil du være sød at....
Af Aase Baden Lauridsen
Leder af Holstebro Friskole, Jens Poulsen, er meget glad for sit job i en
hverdag med en god sprogtone. Den gode sprogtone holdes fantastisk fint
i hævd på Holstebro Friskole. Det var noget af det første, skolens leder, Jens
Poulsen, konstaterede efter sin tiltræden den 1. april 2012.
”Vil du være sød at hjælpe mig, Jens,” kan en indgangsreplik fra en elev
være. Og en sådan tiltale er jeg ikke så vant til,” fortæller Jens Poulsen en
vinterdag, hvor denne signatur er på besøg på friskolen på Lægårdvej.
Det har for Jens Poulsen været en så stor og god oplevelse at blive ansat
på skolen, der drives efter grundtvig-koldske principper, at vennerne næppe
tror ham, når han fortæller om det:
”Du overdriver vist, Jens”, har det ofte lydt. Men jeg overdriver bestemt
ikke. Der er for eksempel ikke én her på stedet, som ikke ville hjælpe mig,
hvis jeg bad om det. Det har været sådan en god oplevelse at komme hertil.”

Lærer i moden alder
Jens Poulsen er åbenbart kommet på rette hylde, efter han i moden alder uddannede sig til lærer.
”Jeg var i omkring 18 år skovarbejder, og arbejdede som sådan i Viborg
Skovdistrikt. I 1997 var jeg ude for en arbejdsulykke, som ødelagde min
ene arm. Jeg fik at vide, at jeg ikke skulle forvente igen at kunne komme
til at udføre fysisk arbejde. Jeg begyndte derfor at læse til lærer på Skive
Seminarium, hvor jeg var færdiguddannet i 2002.”
Jens Poulsen, der siden sin ungdom har været politisk aktiv inden for
partiet Venstre, hvor han hurtigt lærte at organisere og tænke strategisk,
kom ikke til at mangle arbejde som lærer. Han og hans familie bor i Højslev
ved Skive, og de første år arbejdede han på de mindre folkeskoler på egnen.
I 2006 skulle fire skoler slås sammen til en, men med undervisning alle fire
steder. Jens Poulsen blev afdelingsleder for de to af skolerne. I 2008 blev han
leder af Boddum-Ydby Friskole i Thy. Da stillingen som leder af Holstebro
Friskole blev ledig, søgte og fik han den. Dermed kom Jens Poulsen fra en
skole med dalende elevtal til det modsatte.

Sprænger rammerne
Holstebro Friskole har i dag 125 elever fra 0. til 9. klasse. Det forventes, at efter
sommerferien stiger tallet til over 130. I skolens børnehaveklasse er der 18
børn, også dette tal forventes at blive det samme – eller endog højere fra næste skoleår. Efter den kommunale udmelding om, at børneinstitutionen, som
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er nabo til friskolen, skulle lukkes, begyndte man på friskolen
at lægge planer for køb af bygningerne, som ville være lige til
at flytte ind i. Holstebro Friskole
er ved at sprænge rammerne
elev- og lokalemæssigt. Der er
blandt andet behov for flere
klasselokaler og faglokaler. Da
beslutningen om lukning blev
trukket tilbage, måtte friskolen
Jens Poulsen er her fotograferet på friskolens
tænke andre tanker om at udlærerværelse ved billedet af en af ophavsvide på skolens egen grund. En
mændene ”til det hele”, N.F.S. Grundtvig.
Foto: Aase Baden Lauridsen.
arkitekt har fået de første ideer
til udvidelsen forelagt. Jens
Poulsen forventer, byggeriet vil kunne påbegyndes i løbet af denne sommer.

Godt elev-sammenhold
I forlængelse af fortællingen om de mange glæder ved jobbet, kan Jens
Poulsen ikke lade være at komme ind på det gode forhold, der er mellem
skolens elever i forskellige aldre. Det er ganske enkelt forbilledligt.
”Vi har hver morgen morgensamling, hvor alle eleverne møder frem og
også forældre, der har mulighed for det, er velkomne. De store elever henter
de små elever i deres klasseværelser og de følges ad til morgensamlingen og
sidder sammen, mens vi synger, og der fortælles. Det giver et enestående
godt sammenhold aldersgrupperne imellem”.
”Jeg oplevede det samme gode sammenhold under en ekskursion sidste
år. Jeg var så heldig at komme med, da 56 elever fra skolen sammen med
otte voksne var i England for at sejle på kanaler derovre. Alt var forberedt
hjemmefra, hvem der var på mad- og rengøringshold etc.. Man havde sågar
tænkt på, at de mindste elever skulle noget før i seng end dem i 8. og 9.
klasse! I løbet af de 17 dage måtte vi voksne ind og rede trådene ud i blot
3-4 konflikter. Det er helt enestående, når så mange børn er sammen i så
lang tid. I øvrigt oplever eleverne på skolen i løbet af et skoleliv fra 0. til 9.
klasse tilsammen hele tre måneders overnatning uden for hjemmet på forskellige ekskursioner og lejrskoleophold. Det lærer man af.”
Jens Poulsen er 54 år, gift med Margrethe, som også er uddannet lærer. Ægteparret har tilsammen fem voksne børn i alderen 23 til 29 år. Jens og Margrethe er
glade for at bo i Højslev Kirkeby og bliver sikkert boende der nogen tid endnu.
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Nyt fra bestyrelsen
Vi skriver 2013. Det er et spændingsår såvel for Haderslev Stift som for
Holstebro Valgmenighed. Vi håber det bedste både for Haderslev og for os
her i Holstebro.

Medlemsbidrag for unge mellem 18 og 25 år
Bestyrelsen har besluttet, at unge mellem 18 og 25 år er fritaget for at betale
medlemsbidrag, hvis de har en indtægt under 100.000 kr. Dette er primært
besluttet, fordi de allerfleste i denne aldersgruppe er under uddannelse og
dermed ikke har nogen særlig indtægt, men også for at lette arbejdet for vores forretningsfører.

Beregning af medlemsbidrag
Vi har af og til fået spørgsmål angående beregningen af medlemsbidraget til
Holstebro Valgmenighed, og derfor vil vi her kort oplyse om reglerne.
Vores medlemsbidrag beregnes ud fra kirkeskatteprocenten i Holstebro
Kommune (i 2013 = 1,08 %). Én gang om året indhenter forretningsføreren
oplysninger om medlemmernes skattepligtige indkomst hos skattevæsenet, og ud fra det tal beregnes så de forskellige bidrag. Det vil dog sige, at
den opkrævning, man får i 2013, er beregnet ud fra indkomsten i 2011, og
derfor er der også nogle medlemmer, der vil opleve, at deres bidrag ikke
nødvendigvis svarer til deres aktuelle indkomst, f. eks. hvis man er blevet
studerende eller er gået på pension. Alle bidrag er fradragsberettigede, og
forretningsføreren indberetter det indbetalte beløb til skattevæsenet. Dette
sker i januar måned. Det anbefales, at man på årsopgørelsen kontrollerer,
om det indberettede beløb stemmer med betalt bidrag (under rubrikken
”Gaver til velgørende foreninger”). Ligeledes anbefales det, at man kontrollerer, at feltet ”kirkeskat” står blankt. Er man i tvivl om noget, bedes man
endelig kontakte vores forretningsfører, Harald Nielsen.

Martsmenighedsmøderne
Fra Jannik Bojsen-Møller har bestyrelsen modtaget en beskrivelse af martsmenighedsmøderne dateret 12. februar 1992 og skrevet af nu afdøde Marie
Katborg, Vind. Det er et stykke historie, der nu er renskrevet, og som vil
blive lagt frem til generalforsamlingen. Kan evt. rekvireres ved henvendelse
til Anna Thordal-Christensen.
Karen Bjerre Madsen
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møder og arrangementer
Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30: Generalforsamling, se side 3.
Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.00: Koncert med MGK-elever fra
Holstebro Musikskole. Der spilles blandet rytmisk musik. Gratis entré.
Onsdag den 29. maj 2013 kl. 16.15: Sommerudflugten går til Sejling ved
Silkeborg. Turen ledes af museumsinspektør Esben Graugaard, og vi kører
via Kompedal Plantage og Grathe Hede til Vinderslev og derfra videre til
Sejling, hvor vi spiser aftensmad. Derefter viser Unna-Pernille Gjørup os kirken, inden vi drikker kaffe i sognegården. Hjemkomst ca. kl. 22.00. Pris kr.
200,- og tilmelding senest den 22. maj til enten Karen Bjerre Madsen eller
Anna Thordal-Christensen.
Onsdag den 5. juni 2013 kl. 14: Grundlovsmøde på Nr. Vosborg med
grundlovstale v/ Peter Hedegaard og musikalsk underholdning v/ Prinsens
Musikkorps. Der er ingen tilmelding, og kaffe m.m. kan købes på stedet.
Grundlovsmødet arrangeres i samarbejde med Bøvling Valgmenighed,
Lemvig Valgmenighed, Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Holstebro
Højskoleforening og Nr. Vosborg.
Lørdag den 8. og søndag den 9. juni 2013: Årsmøde i Foreningen af
grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Afholdes i København, og program vil blive lagt frem i kirken sammen med årsskriftet.
Onsdag den 19. juni kl. 19.30: Koncert med Midtjysk Kammerkor, der
er et nyt, ambitiøst kammerkor i Viborg. Det ledes af den anerkendte dirigent og komponist Søren Birch og består af 22 rutinerede voksne sangere.
Siden stiftelsen i 2011 har koret sunget mange kirkekoncerter, har deltaget
i indvielsen af Viborg Rådhus og lavet fælleskoncerter med det anerkendte
kor Coro Misto i Ålborg. Entré kr. 50,Torsdag den 19. september 2013 kl. 19: Foredrag- og sangaften v/Jens
Rosendal, Ballum.
Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19: Forfatteraften på Holstebro
Bibliotek med forfatteren Chr. Jungersen. Aftenen arrangeres i samarbejde
med biblioteket og Holstebro Højskoleforening.
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Gudstjenester i
valgmenighedskirken
1. marts – 1. juli 2013

3. marts

3. s. i fasten

10.00

Unna-Pernille Gjørup

10. marts

Midfaste

10.00

Peter Hedegaard

17. marts

Mariæ bebudelse

10.00

Unna-Pernille Gjørup

24. marts

Palmesøndag

10.00

Unna-Pernille Gjørup

28. marts

Skærtorsdag

10.00

Unna-Pernille Gjørup

29. marts

Langfredag

10.00

Peter Hedegaard

31. marts

Påskedag

10.00

Peter Hedegaard

2. påskedag

Ingen gudstjeneste

1. april
7. april

1. s. e. påske

9.00

Kjeld Slot Nielsen

14. april

2. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

21. april

3. s. e. påske

10.00

Unna-Pernille Gjørup

26. april

Bededag. Konfirmation

10.00

Peter Hedegaard

28. april

4. s e. påske

10.00

Peter Hedegaard

5. maj

5. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

9. maj

Kristi himmelfartsdag

10.00

Peter Hedegaard

12. maj

6. s. e. påske

10.00

Unna-Pernille Gjørup

19. maj

Pinsedag

10.00

Peter Hedegaard

20. maj

2. pinsedag

10.00

Ingen

26. maj

Trinitatis

10.00

Unna-Pernille Gjørup

2. juni

1. s. e. trin

10.00

Peter Hedegaard

9. juni

2. s. e. trin	Ingen gudstjeneste. Årsmøde i Foreningen
af grundtvigske Valg- og Frimenigheder i
København

16. juni

3. s. e. trin

10.00

Peter Hedegaard

23. juni

4. s. e. trin

10.00

Unna-Pernille Gjørup

30. juni

5. s. e. trin

10.00

Unna-Pernille Gjørup

7. juli

6. s. e. trin

10.00

Peter Hedegaard

GudstjenesteR på sygehus og plejehjem
9. april
21. maj
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Beringshaven

14.30 Unna-Pernille Gjørup

Mellemtoft

14.30 Peter Hedegaard

