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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: Ib Schultz Rasmussen, Malurten 13, Mejdal, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5697,
e-post: Schultz@malurten.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 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 8. juli til og med den 28. juli 2013. Embedet passes
af Unna-Pernille Gjørup, tlf. 2257 4658. Samt 16. oktober til 22. oktober. Friweekend
30. august til 1. september. Embedet passes begge gange af valgmenighedspræst Ronald
Risvig, Holstebrovej 9, Aulum, tlf. 2332 9613. I juli måned træffes præsterne pr. tlf. eller mail.
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. oktober 2013.

Brev Fra præsten
Sommeren er over os, og hjemvendt fra min turne i Haderslev og omegn
iler jeg med at skrive, at det nu er godt at være hjemme.
Sidst i juni holder Unna-Pernille Gjørup afskedsgudstjeneste, og jeg vil
gerne her takke Unna-Pernille for et forbilledligt samarbejde. Jeg ved, at
menigheden har været meget meget glad for Unna-Pernilles forkyndelse,
nærvær og gode grundtvigske tilgang til konfirmandundervisningen og det
daglige arbejde. Vi ønsker Unna-Pernille held og lykke nu, hvor nye udfordringer viser sig med en fyldt tank.
I efteråret har vi talrige arrangementer, og til foråret er det min plan at
starte med minikonfirmander. Menigheden tæller nu op imod 1.120 medlemmer, så det bliver nødvendigt med hjælp til undervisningen, men jeg vil
selv deltage så meget som muligt. Vi arbejder på sagen, og idéen vil blive
præsenteret i næste kirkeblad. Hvis menigheden fortsætter med at vokse,
som den gør i øjeblikket, og der er ikke lukket for indmeldelser, som nogen i
Holstebro påstår, så kan det blive nødvendigt med en fast hjælpepræst, som
formanden påpegede det på generalforsamlingen. De sidste år har jeg med
glæde samarbejdet med Dorte Buelund og Unna-Pernille Gjørup, og det vil
glæde mig at have en fast
kollega.
Min gode kollega i
Aulum-Vinding-Vind
Kjeld Slot-Nielsen er blevet præstemand i Gl. Rye,
og er for øjeblikket præst
i Skovby. Jeg vil gerne
takke Kjeld for et fantastisk godt samarbejde og
ønske Iben og Kjeld og
drengene det bedste i søhøjlandet.
Velkommen skal lyde
til Ronald Risvig som ny
kollega i Aulum og til
Marianne Gyldenkærne
i Bøvling samt til Ole
Kobbelgaard på Mors.
Nyt gelænder doneret af et medlem af
valgmenigheden. Foto: Bo Bertel.

Peter Hedegaard

3

er det en sang eller salme??
Af Aase Baden Lauridsen
Et virksomt og muntert liv på jord
Første linje af Grundtvigs gamle sang lyder en smule anderledes. Alligevel
passer sangens ord på Vibeke og Knud H. Jørgensen i Holstebro. Der er i
skrivende time nogen tid til, at dette bringes i valgmenighedens blad, men
derfor kan der godt berettes om en akut situation, for den er så betegnende
for de to mennesker, dette handler om: Folkeskolelærerne er lockoutede, og
et hjørne af Vibeke og Knud H. Jørgensens hjem på Poppelallé i Holstebro
er indrettet til skolestue. Vibeke – i daglig tale Vibs – underviser barnebarnet Mille og hendes veninder i blandt andet dansk, Knud underviser dem i
historie.

Kender du Rolf Krake?
Pigerne er elever på Rolf Krake Skolen i Holstebro. Og da bedsteforældrene
hørte, pigerne ikke vidste, hvem Rolf Krake var, skulle de nok sørge for,
at pigerne fik klaring på det! Nu ved de alt om Rolf Krake. Og før pigerne
denne dag efter endt undervisning skal hjem til deres forældre, stemmer vi
alle i på den gamle sang ”Sol er oppe”, hvor i et af versene netop ”Rolf Krage
kækt løfter skjold og sværd!” Man synger meget og gerne her i huset.

Erindringer fra Lolland
Mens Vibs er i gang med undervisningen, fortæller Knud om den bog, han
har skrevet og netop fået udgivet. Omkring 1. marts udkom på forlaget
Siesta Knud H. Jørgensens bog med titlen ”Lussinger & Lykke – Erindringer
fra Lolland”. Knud er født på Lolland, og bogen er skrevet af stor kærlighed
til og med respekt for et par forældre, som havde haft en forfærdelig barndom og opvækst. Knuds mor var barn af en ugift kvinde, som måtte aflevere
sit barn til plejeforældre, Knuds farmor døde i barselseng, så også Knuds far
måtte i fremmed pleje. Begge led de både fysisk og psykisk nød gennem deres barndom og ungdom.

Deres børn fik lykken
Om bogens titel siger Knud Jørgensen: ”Lussingerne er dem, mine forældre
fik, og lykken var den, jeg fik gennem deres store og kærlige omsorg.” Livet
for Knuds forældre, Karl og Mille, var tungt og belastende. ”De fik mange
hug igennem deres barndom, men trods dette formåede de at udvikle sig
til overmåde gode og kærlige forældre for blandt andre mig, og de gav os
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fire søskende mængder
af kærlighed og sørgede
for at hjælpe os i alle henseender,” skriver Knud
Jørgensen på bagsiden af
sin bog, som samtidig med
at være en erindringsbog giver et godt indblik i en hel
egns udviklingshistorie.

To gange morder
Vibs kommer til, og hun
supplerer ved at fortælle
Knud Jørgensen sammen med barnebarnet Mille.
om sin svigerfar. Han
Foto: Aase Baden Lauridsen.
sagde engang til hende, at
ethvert menneske kunne
bliver morder, hvis tilfældet ville det, hvilket hun voldsomt benægtede. Karl
fortalte da om, hvordan han i løbet af bare en dag havde været så tæt på to
gange at blive morder. Tildragelsen er beskrevet i bogen.
Knuds far arbejdede i sin ungdom i en fireårig periode i en grusgrav for
et par brødre. Her tabte den ene indehaver af grusgraven en dag sin hakke,
som faldt mange meter ned i grusgraven. Karl blev beordret til at hente den,
men sagde, at det kunne arbejdsgiveren selv gøre. Denne pustede sig op
og ville give Karl klø, men Karl tog sin hakke, hævede den mod manden og
sagde: ”Kommer du nærmere, så hugger jeg!” Manden veg og måtte derefter
modstræbende selv hente sin hakke op fra grusgraven. Senere på dagen ville
broderen afstraffe ham, men Karl fik fat i en le og råbte også denne gang:
”Kom om I vil, og jeg hugger jer, ” hvorefter brødrene vendte sig og gik.
Den dag opdagede Karl, at han var den stærkeste. Til Vibeke fortalte han, at
selv om tanken på fængsel fór ham gennem hovedet, ville han bestemt have
gjort alvor af sin trussel.

Kærlige forældre
Selv om denne beretning er dyster, er bogens øvrige tekst det langtfra. Vel
beretter den om hårde år for et par unge mennesker, som formåede at bryde
den sociale arv ved - fra at være tjenende ånder og næsten intet eje selv, at
svinge sig op til at kunne købe ”et parcelissted”, som Knuds far benævnede
det. Men den fortæller også om mange glade minder fra Knuds barndom
og ungdom. Minderne er fyldt med erindringer om en mor, der sang og fortalte, og en far, der gik ture med sine børn. Også et par dygtige lærere hjalp
Knud godt på vej.
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Fik ønskerne opfyldt
Knud Jørgensen havde som ung tre ting for øje: Han ville blive befalingsmand,
han ville rejse udenlands, og han ville læse. Alle tre ønsker gik i opfyldelse.
Han gjorde karriere inden for militæret, hvor han blev premierløjtnant.
Han blev uddannet som folkeskolelærer, og han afsluttede sit arbejdsliv
ved igennem 19 år at være leder af Bøvling Friskole, et job han var blevet
headhuntet til. Rejser kom han og Vibs også på. Parret mødte hinanden på
Island, og de kom i moden alder på jordomrejse; billetten hertil skænkede
en søn dem.
Efter at være blevet pensioneret flyttede ægteparret i 1998 til Mejdal
ved Holstebro. For seks år siden fandt de et dejligt hus i skovbrynet på
Poppelallé. Begge har de udøvet et stort og frivilligt arbejde på Holstebro
Aktivitetscenter, hvor Knud også blev medlem af bestyrelsen.

Personalia
Døbte
17. februar 2013: Joachim Malthe Isaksen, V.F. Welschvej 2, Holstebro.
31. marts 2013: Mille Staunsbjerg Clausen, datter af Carina Staunsbjerg
og Tommy Clausen, Rolf Krakes Vej 54, Holstebro.
14. april 2013: Storm Ødegaard Nicolaisen, søn af Nadia Nicolaisen og
Stefan Ødegaard Pedersen, Ternevej 9, Holstebro.
9. maj 2013: Vigge Jensen-Vinstrup, søn af Anna Katrine Jensen-Vinstrup
og Dan Jensen-Vinstrup, Søvejen 22, Herrup.
9. maj 2013: Hjalte Schnoor Brodersen, søn af Line og Kasper Schnoor
Brodersen, Vibevej 27, Bremdal.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
24. februar 2013: Kristian Østergaard, f. 1915, Beringsvej 19, Holstebro
7. maj 2013: Hans Christian Jakobsen, f. 1918, Roenborgvej 2, Gimsing.

Ind- og udmeldelser
I perioden har der været 5 udmeldelser og 24 indmeldelser.
Valgmenigheden tæller nu 1.118 medlemmer.
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konfirmander
Konfirmander, der blev konfirmeret i Holstebro Valgmenighedskirke
Bededag den 26. april 2013 kl. 10
Kirstine Cederdorff Benton, Mejdal. Mads Augustinussen Carlsen, Holstebro.
Gustav Osvald Juulsgaard Grefstad, Holstebro. Morten Meldgaard Hansen,
Hodsager. Alexander Engbjerg Hyldgaard, Holstebro. Joachim Malthe
Isaksen, Holstebro. Silas Bjørn Krog, Hvam. Alan Brandt Lynge, Holstebro.
Mie Birkkjær Mathiasen, Holstebro. Eline Staunsbjerg Pugholm, Holstebro.
Malene Nørgaard Sognstrup, Nr. Felding. Astrid Stilling, Handbjerg Mads
Nystrup Søgaard, Mejrup. Mathilde Kruse Thybo, Hornshøj. Nicolaj Fønss
Bach Ulsøe, Holstebro. Amalie Hareskov Vingtoft, Holstebro. Josefine
Hollmann Øland, Hornshøj. (Se billede på forsiden)

konfirmandindskrivning
Konfirmandindskrivning sker den 24. september kl. 18.30. Vi starter med en
kort aftengudstjeneste og fortsætter med aftensmad/pizza i Skolegade 32.
I bedes medbringe dåbsattest/navneattest, og I må gerne sende mig en e-mail
eller en SMS på 2367 8822 om, hvor mange I kommer.
Peter Hedegaard

nyt fra kunstudvalget
I september og oktober udstiller Kirsten Bang Ovesen, der er pensioneret
folkeskolelærer, sine malerier og siger om sig selv: "Jeg har malet og tegnet
det meste af mit liv. Jeg har også undervist i billedkunst i rigtig mange år,
og det var jeg utrolig glad for. Det er skønt at have fået lidt mere tid til penslerne, og jeg bruger dem meget ofte. Jeg maler mest akrylmaleri, da det
passer til mit temperament. Blomster er mit yndlingsmotiv, fordi jeg elsker
blomster og fordi der her er mulighed for at få rigtig knald på farverne. Jeg er
glad for at få lejlighed til at udstille i jeres pæne lyse lokaler".
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Charles Christian Lauritsen
Den 10. maj 1945 mødtes tretten mænd på et kontor i Los Alamos
i New Mexicos ørken for at træffe en beslutning, der skulle ændre
verdens gang. De var medlemmer af The Target Committee og skulle
afgøre, hvor verdens første atombomber skulle kastes.
Bomberne skulle komme til at udslette Hiroshima og Nagasaki og koste flere
hundrede tusinde mennesker livet, og af dem ville mange dø under ubeskrivelige lidelser. Men bomberne skulle også tvinge Japan til overgivelse og
dermed afslutte anden verdenskrig, som allerede havde kostet over 50 millioner døde.
Det var en beslutning af næsten bibelske dimensioner, og den skulle træffes af fire professionelle soldater og ni videnskabsmænd.
En af dem var Charles Christian Lauritsen, som var født på Sønderland i
Holstebro, og som den 22. april 1906 blev konfirmeret i valgmenighedskirken i Holstebro. Hans familie var ikke medlem af valgmenigheden, men den
store sognekirke på Kirkepladsen var revet ned for at give plads til en ny
og større, og mens byggeriet stod på, lånte sognepræst Axel Bülow kirken i
Skolegade.
Charles var ikke stor af vækst,
og hvis Bülow stillede konfirmanderne op efter størrelse, stod
Charles allerforrest, lige foran
prædikestolen. Hans mor og hans
storebror Laurits sad selvfølgelig
på bænken ved siden af, men deres
far var ikke med. Faderen, der hed
Thomas Lauritsen, ejede et savværk på Sønderland, som blev drevet af vand fra Storåen, og selvom
han økonomisk havde sit på det
tørre, var han ikke nogen lykkelig

Charles sammen med sin fire år ældre
bror Laurits, der altid blev kaldt Lasse.
Han blev udlært maler og drog på valsen rundt i Europa, før han slog sig ned
som tobakshandler i København.
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mand. Han var plaget af religiøse
skrupler, og da Charles var 11 år
gammel, gik faderen ud i Søndre
Plantage og tog sit eget liv.
Charles mor hed Mette Marie,
og hun var ikke alene ret længe.
Den velhavende enke giftede sig
med gårdskarl Kristen Mogensen
Kristensen, der var født i Serup på
Thyholm og kun halvt så gammel
som den afdøde savmøller.
Parret købte Viumgård i
Måbjerg og drev den nogle år,
men vendte hurtigt tilbage til
byen igen. Her drev Mette Marie
i mange år en købmandsbutik på
Vandværksvej 5, der senere blev
til Helgolandsgade 21, mens stedfaderen en overgang arbejdede for
Charlie som rekrut ved 29. Bataljon i Viborg.
Søren Gade i Måbjerg og derefter
slog sig ned som vognmand og kørte koks ud fra gasværket.
Charles morfar og mormor hed Laurits og Sidsel Nielsen. Laurits var husmand og missionær i Indre Mission og flyttede sammen med deres 12 børn
derhen, hvor missionen sendte ham. De havde tidligere boet på Holmsland
og i Vildbjerg, men boede ved Charles’s konfirmation i Vinding.
Hans farfar og farmor hed Laurits Lauritsen og Kirsten Thomasdatter. De
boede i Borbjerg, hvor de havde en lille ejendom, der blev kaldt Risumhus.
Det eneste eksisterende billede af dem viser et forslidt husmandspar, der
sidder på en bænk og holder hinanden i hånden.
Charles lignende på mange måder en helt almindelig Holstebro-dreng,
men hans liv blev et rent eventyr. Efter konfirmationen kom han i tømrerlære i Holstebro, og da han havde fået sit svendebrev, begyndte han at læse
til arkitekt og senere til billedhugger på kunstakademiet i København.
Han blev gift med Sigrid Henriksen, der var født på Store Ilkjær i Flynder
syd for Lemvig, og da han under første verdenskrig blev tvunget til alt for
megen krigstjeneste, stak de af til Amerika. Her fik Sigrid opfyldt sin drøm
og blev læge, mens Charlie, som han altid blev kaldt, i 1930’erne slog sit
navn fast som en af verdens førende kernefysikere. Forinden havde han haft
flere forskellige jobs og havde blandt andet været chefingeniør på en radiofabrik, indtil han en dag mødte op på California Institute of Technology og
sagde, at han gerne ville lære noget.
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To og et halvt år senere havde han
taget en doktorgrad, og derefter gik
det slag i slag. Han opfandt verdens
største røntgenrør og blev professor,
og da anden verdenskrig kom, spillede han en ledende rolle i udviklingen af flere nye våben.
Han opfandt et brandrør, som
kunne skyde fly ned uden at ramme
dem, og som var briternes vigtigste
våben mod Hitlers flyvende V-1
bomber. Derefter opfandt og producerede han flere millioner raketter,
som blev brugt af det amerikanske
søværn, og som reddede allierede liv
i titusindvis.
Midt under krigen blev han sendt
Charles Christian Lauritsen som professor i USA, hvor han blev en superstar i
til Sverige som hemmelig agent, og
atomfysikken.
i krigens sidste år var han en nøgleperson i det amerikanske atomprogram, hvor han blandt andet sørgede for, at plutoniumbomben blevet færdig
til tiden. Det var den atombombe, der blev kastet over Nagasaki og kostede
mindst 140.000 mennesker livet. Han overværede verdens første atomsprængning i New Mexicos ørken, og han var med til at udpege Hiroshima
som mål for verdens første atombombe.
Under Koreakrigen tilbragte han seks uger ved fronten for at rådgive det
amerikanske militær, og senere var han med til at udforme Natos politik under den kolde krig og anbefale opstilling af taktiske atomvåben i Vesteuropa.
Han er uden tvivl den dansker, som har haft størst indflydelse på verdenshistorien, og i 1953 blev han på Niels Bohrs foranledning udnævnt til kommandør af Dannebrog. I USA er gader, biblioteker og laboratorier opkaldt
efter ham, og et krater på månen bærer hans navn, men i Holstebro er han
glemt, og hans fars savmølle er forsvundet. Det eneste spor er en lille smøge
ved Kvickly, som stadig hedder ”Ved Savmøllen.”
Jeg blev dybt fascineret, da jeg tilfældigt faldt over ham, og nu har jeg
gravet historien frem. Man kan læse mere om holstebrodrengen Charles
Christian Lauritsen og hans eventyrlige liv i min bog ”Danskeren bag bomben”, der for nylig er udgivet af Berlingske Media i samarbejde med
Peoples Press.
Knud Jakobsen
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Hvad får man for sit
medlemsbidrag?
Hermed vil vi gerne præcisere, hvilke handlinger man kan få
udført i valgmenigheden uden vederlag.
Dåb er gratis, når blot en af barnets forældre er medlem.
Konfirmation er gratis, når blot en af forældrene er medlem, og en ung
ønsker at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret i valgmenigheden.
Bryllup er gratis for et medlem, der ønsker at blive gift i valgmenigheden –
uanset om den tilkommende er medlem eller ej. Par, hvor ingen af parterne
er medlem, men dog har en eller anden tilknytning til valgmenigheden, kan
efter aftale med præsten også blive viet i valgmenigheden.
Begravelse/bisættelse er gratis, når afdøde var medlem – hvis den foregår
i valgmenighedskirken med kirkens ansatte. Ønsker man at benytte en anden kirke, skal der betales leje heraf. Dette kan kombineres med, at valgmenighedens præst, organist og kirkesanger medvirker, hvilket der ikke skal
betales for. Ønsker man at benytte andet personale, skal der betales herfor.
Et ikke-medlem kan dog undtagelsesvis og mod betaling blive begravet/bisat
fra valgmenighedskirken efter aftale med præsten.
Leje af kiste-/urneplads på en kirkegård betales af Holstebro Valgmenighed, når et medlem begraves eller bisættes. Ønskes leje af gravstedet forlænget ud over den obligatoriske fredningsperiode, betaler valgmenigheden
ikke herfor. Fredningstiden for en urneplads er 10 år, mens det for en kisteplads drejer sig om 20 år eller mere afhængig af jordbundsforholdene.
Gravsætning betales af Holstebro Valgmenighed, uanset fra hvilken kirke
begravelsen eller bisættelsen af et medlem finder sted, dvs. der betales for at
graven graves og kastes til igen eller for nedsættelse af urnen.
Anlæg og vedligehold af gravsted betaler valgmenigheden ikke for.
Desuden: Kirkedøren er åben på alle helligdage, og der vil til enhver tid
være mulighed for at tale med præsten, hvis man måtte ønske det.
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Nyt fra bestyrelsen
Spændingen blev udløst den 23. marts 2013. I Holstebro Valgmenighed fik
vi lov til at beholde Peter Hedegaard som vores præst. Tillykke med det til
os alle, men synd for Haderslev Stift, at det ikke blev Peter, der blev den nye
biskop.

Generalforsamling
Vores generalforsamling blev afviklet den 21.03 i ”god ro og orden”. Vores
kasserer, Anders Møller-Nielsen, havde på forhånd meddelt, at han ikke
modtog genvalg. Nyvalgt blev Ib Schultz Rasmussen, og han overtager kassererjobbet. Hele menigheden og specielt bestyrelsen takker Anders for 10
års godt arbejde for os. Ligeledes byder vi Ib hjerteligt velkommen og ser
frem til et godt samarbejde.

Nyt flag
Vores gamle flag, som i mange år har været hejst ved hver søndagsgudstjeneste og ved bryllupper og begravelser, er slidt op. Derfor var det en kærkommen gave, at vi den 15. juni - på Valdemarsdagen fik overbragt nyt flag fra
Danmarks-Samfundet. Vi vil gerne sige mange tak til Danmarks – Samfundet
og specielt til lokalafdelingen for indstillingen og for gaven.

Lys på kirken
Nu er det en realitet, at valgmenighedskirken vil være belyst i aftentimerne.
En aftentur op i Skolegade kan anbefales.

Automatisk klokkeringning
Et stykke kirke – kulturhistorie er slut med hensyn til manuel klokkeringning i vores kirke. Den 1. maj blev der installeret automatisk klokkeringning. Arbejdsforholdene i tårnet var ikke de bedste, og derfor ”kører” det
hele nu ved blot at trykke på en knap. En stor tak til det seje kimelaug, der
har hjulpet os i mange år.

Præsteskifte
I de grundtvigske fri- og valgmenigheders præstestole er der stor udskiftning for øjeblikket her i Midt-og Vestjylland. I Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed er Ronald Risvig tiltrådt den 12. maj. Kurt V. Andersen i
Bøvling går på pension til sommer. Her har man ansat Marianne Nørgaard
Gyldenkærne pr. 1. september. På Mors tiltræder Ole Kobbelgaard fra Askov
præstestillingen den 1. august. Vi byder velkommen til alle.
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Unna – Pernille Gjørups stilling som vores hjælpepræst ophører desværre
pr. 31.07. Der skal her lyde en stor tak til Unna-Pernille for den måde,
hvorpå hun meget dygtigt og på værdig vis har udført sit arbejde her hos os.
Ellers er sommermånederne den stille tid. Men vi starter efterårssæsonen
stærkt op med mange spændende foredrag i Skolegade. Læs om det hele
andetsteds her i kirkebladet eller på hjemmesiden. Men først og fremmest er
det jo søndagsgudstjenesten, der er centrum for os.
På gensyn og bedste sommerhilsener til alle.
Karen Bjerre Madsen

Ny i bestyrelsen
På generalforsamlingen blev jeg indvalgt i bestyrelsen for den grundtvigske valgmenighed i
Holstebro, og jeg er i den anledning blevet bedt
om at skrive lidt om mig selv.
Mit navn er Ib Schultz Rasmussen, og jeg bor
på adressen Malurten 13, Mejdal, 7500 Holstebro.
Min hustru og jeg fik 2 børn, Thomas, som bor i
Tvis, og Trine, som bor sammen med sin mand,
Keld, i Aulum og nu har vi i alt 8 dejlige børneIb Schultz Rasmussen
børn.
Jeg er født på Fyn og er uddannet inden for
revision og regnskab. I en årrække boede vi på Midtfyn, og flyttede for 34
år siden til Holstebro, hvor jeg blev ansat i kommunens økonomiafdeling.
Efter kommunesammenlægningen gik jeg på pension fra min stilling som
økonomichef. Pensioneringen giver mig mulighed for at nyde de kulturelle
aktiviteter, som Holstebro er kendt for, og hvor jeg især sætter stor pris på
musikkens mange facetter.
I og med at økonomi og tal har været min beskæftigelse i rigtig mange år,
påtager jeg mig gerne opgaven som foreningens kasserer, og jeg glæder mig
til et godt samarbejde med bestyrelse, præster, forretningsfører, medarbejdere, frivillige og valgmenighedens medlemmer.
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En optankning, tak!
Af Unna-Pernille Gjørup

I skrivende stund er det 2. pinsedag. Der er ikke megen sol, men varme og
fuglesang i luften. Ukrudtet myldrer livsglad op af jorden, og man nænner
næsten ikke at fælde det. Solen og væden giver livskraft til alt det grønne,
der sent - men med stor styrke er vældet frem de sidste 10-12 dage. Det var,
hvad planterne behøvede.
Vi går fra på søndag ind i Trinitatistiden, treenighedstiden. De tre er nu
eet. Det er en væksttid, hvor alt det, som er blevet sat gennem barnefødslen
i Betlehem over Jesu Kristi meget konkrete liv blandt mennesker til hans
nadverindstiftelse, død og opstandelse, nu skal vokse. Det skal gro hos os
med den fortælling, der er den største overhovedet. Det er en historie, vi næres af, kan leve ved og dø på. Som Johannes Sløk skriver i ”Da Gud fortalte
en historie”: ”Da Gud omsider lod høre fra sig, gjorde han det ved at fortælle
en historie, og ved at fortælle den historie skabte han sandheden om mennesket”. Hvor man bruger messehageler, vil disse det næste halve års tid
frem mod advent – Allehelgenssøndag undtaget – være grønne. For grønt
er vækst. Det er godt for øjnene. Og det er godt for sjælen. Den historie, der
blev etableret i ”første festhalvår”, vil udfolde sig i det ”andet festhalvår”,
frem mod advent. Dér skal vi opleve, at vi er blevet tanket op, og vi skal også
vise det. For der er jo en etisk dimension i dette at være givet af Gud. Vi er
givet livet for at give videre.
Knap et år har jeg haft orlov fra min faste stilling ved to landsbykirker
nord for Silkeborg og ved Hammel Neurocenter. I den periode har jeg fulgt
et kursus på Journalisthøjskolen og et på universitetet, udbudt for voksne
i teologi/ idehistorie. I disse dage sidder jeg og slider med min anden eksamensopgave. Det har været - og er - spændende og krævende. Jeg er blevet
fyldt godt op med viden og har blandt andet fået ”skovlen under” Søren
Kierkegaard. Det har været meget givende. Jeg har nydt studiemiljøet på de
to institutioner, i Emdrup og Aarhus, og jeg glæder mig over at have fået nye
nære bekendte.
OG i den samme periode har jeg haft den store glæde at være præst i
Holstebro Valgmenighed. Her er jeg blevet tanket godt op med menighedsliv, engagement, frisind og højt til loftet, masser af sang, gode oplevelser, og
igen: engagement! Det er ikke fremmed for mig, der næsten er født ud af det
grundtvigske. Dog har det været så bekræftende at opleve det! Jeg glæder
mig til at være sammen med jer i endnu to måneder.
For nylig blev jeg spurgt af en af de lokale her, om ikke jeg glæder mig
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til at komme tilbage til den hverdag,
jeg har kendt i over fem år? Jeg må indrømme, at svaret var nej. Fordi – jeg er
blevet fyldt, tanket op af så meget godt
i dette endnu ikke færdige orlovsår. Så
mange glæder, så mange erfaringer har
jeg fået, så mange bøger har jeg læst,
så mange mennesker har jeg mødt, så
mange gode oplevelser bærer jeg med
mig videre. Og det synes, som om det
ikke må slutte.
Men ligesom en ferie, der varer
evigt, ikke vil være ferie, men blive
grå monotoni, så kan en orlov ikke
fortsætte uendeligt. Hverdagen kalder.
”Mine” to sogne er under omstrukturering, så når jeg vender tilbage, skal jeg
(sammen med to andre ny kolleger) være præst i et seks-sognspastorat plus
Hammel Neurocenter. Fagre nye folkekirkelighed.
TÆNK at der gives muligheder som denne, og at jeg kunne gribe den. Jeg
føler mig så privilegeret, er blevet så rig menneskeligt, så opfyldt af mennesker og den storhed, der altid er i menneskemøder. Jeg er blevet tanket op.
Tak for den dejlige måde, I har taget imod mig på. Jeg håber, mange af jer
kan og vil komme til min sidste gudstjeneste i valgmenighedskirken, søndag
den 28. juli. Tak for samvær og gode timer. Tak for at måtte være en del af
jeres liv i dette år. Jeg ser frem til at mødes med jer her og der fremover.

Seniorservice
Vi har tidligere omtalt et nyt tilbud til +75-årige i valgmenigheden. Vi er nu
klar med en god, bred og aktiv gruppe, som arbejder videre med forskellige
idéer til tilbud. Gruppen har holdt det første og indledende møde og består
af: Elli Eriksen, Peter S Andersen, Bente Østergaard, Aase Nystrup, Karen
Hyldgård, Grethe Gade, Inger Bjerring, Anna Thordal-Christensen, Karen
Bjerre Madsen og Sys Dam. De to faste arrangementer – forår og efterår –
ligger fast, og gruppen vil ved efterårsmødet den 3. oktober fortælle om
arbejdet med flere idéer og forslag.
På gruppens vegne Sys Dam
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og det skete i de dage...
For 125 år siden – i 1888
Året blev et af de skelsættende i menighedens historie, idet Holstebro
Valgmenighed den 17. oktober anerkendtes som selvstændig valgmenighed. (I de første 5 år siden menighedens dannelse havde den været filial til
Bøvling Valgmenighed). Og samtidig fik valgmenigheden i Morten Larsen
sin egen præst. Han blev indsat den 11. oktober, og valgmenighedens første
generalforsamling fandt sted den 16. december.

For 100 år siden – i 1913
Året 1913 blev i endnu højere grad skelsættende for menigheden: Søndag
den 9. november måtte Morten Larsen fra prædikestolen meddele menigheden, at han så sig nødsaget til at træde ud af folkekirken. Årsagen var
en sag omkring præsten i Skibsted, N. P. Arboe Rasmussen, der i 1902
havde udgivet et skrift, hvori han bestred jomfrufødslen. I 1909 holdt han i
Studenterforeningen i København et foredrag om ”dogmekirken”, som han
ville kassere til fordel for en kirke med Fadervor som eneste bekendelse.
Begge dele vakte voldsomt postyr og en kraftig opposition imod ham. På
et bispemøde i Viborg den 13. august 1913 besluttede man at anlægge sag
imod Arboe Rasmussen for ved dom at få afgjort, om han med sine anskuelser kunne være i folkekirken. – Dette skridt blev for meget for Morten
Larsen. Han delte på ingen måde Arboe Rasmussens synspunkter – men en
kirke, der bruger den verdslige domstol til at afgøre trosanliggender, kunne
Morten Larsen ikke være i.
Denne beslutning af Morten Larsen om at træde ud af folkekirken og
ikke længere at kunne være præst i denne og dermed valgmenighedspræst
blev skridtet til, at menigheden fra 1. maj 1914 overgik til at være Holstebro
Frimenighed. Næsten énstemmigt besluttede valgmenighedens medlemmer
at melde sig ud af folkekirken, da de ikke ville af med Morten Larsen som
deres præst.

For 75 år siden – i 1938
Fastelavnssøndag den 27. februar indføres som et af de sidste steder i landet
særkalke ved altergangen.
Ved de vestjydske valg- og frimenigheders fællesmøde i Bøvling den 11.
september rammes pastor Krustrup af en halvsidig lammelse, som længe
gør ham ude af stand til at varetage sin tjeneste i menigheden.
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For 50 år siden – i 1963
Kirkens træværk males i lyseblå og lysegrå farver. Indtil da havde farverne
været mørkegrøn og dodenkop (rød jernfarve). I midtergangen lægges en
lyseblå løber.
Det overvejes, om der skal indlægges fjernvarme eller oliefyr i kirken.
Man vælger oliefyret – det var længe før oliekrisen i 70erne. (22 år senere
skiftes der til el-opvarmning, og nu – 50 år senere – blev det såmænd fjernvarme!)

For 25 år siden – i 1988
Søndag den 24. januar holdes der nytårsmøde, og efter gudstjenesten kl. 14
går man for første gang over i det nye forsamlingshus i Skolegade 32 til kaffebord og foredrag, som holdes af provst Vagn Kvist fra Varde.
Søndagen efter holdes den officielle indvielse af huset, som på det
tidspunkt endnu ikke har fået sit navn. Som bestyrerpar af huset var ansat
Ellen og Svend Nielsen. Talerstolen tegnet af lærer ved Teknisk Skole Svend
Erik Ihle var en gave fra ham, håndværkerne og arkitekten Freddy Quist.
Beboere og virksomheder i Skolegade skænkede et vægur. Et anonymt
medlem af menigheden skænkede et fabriksnyt klaver med tilbehør og
Andelsbanken skænkede - nu hvor EDB-alderen var ved at gøre sit indtog
- en brugt elektrisk skrivemaskine til præstens kontor i huset. Arvingerne
efter fru Anna Grosen skænkede Troels Triers maleri af den fortabte søns
hjemkomst. Det havde gennem mange år sin plads på kirkens østvæg.
Endelig skænkede Højskoleforeningen 4 malerier, der tidligere havde hængt
på Højskolehjemmet.
Valgmenighedens formand Mogens Bjerre erklærede huset for indviet,
og der blev holdt taler af borgmester Kurt Nygaard, af valgmenighedspræsten, af Højskoleforeningens formand Kr. Sognstrup, Foredragsforeningens
formand Gerda Pedersen, sognepræst H. K. Jørgensen, provst G. Busk
Sørensen, gdr. Niels Ebbesen, Sevel, landbrugslærer Kr. Agergaard og socialrådgiver Bodil Simon.
Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift holder stiftende møde i Skolegade
32 den 16. maj.
Præsten bevilges en ugentlig fridag om mandagen – så vidt muligt.
Jannik Bojsen-Møller

17

møder og arrangementer
Søndag den 8. september: Høstgudstjeneste med kirkefrokost og besøg
fra Ryslinge Valgmenighed.
Søndag den 8. september kl. 15.00: Koncert med Copenhagen
Saxophone Quartet med Signe Asmussen, arrangeres i samrbejde med
Nordvestjysk Musikkreds. Entré 100 kr.
Torsdag den 19. september kl. 19.00: Foredrag og sang med Jens
Rosendal, Ballum.
Tirsdag den 24. september kl. 18.30: Gudstjeneste og konfirmandindskrivning.
Søndag den 6. oktober kl. 10.00: Gudstjeneste med temaet: ”Rul nu
bølge himmelblå” (Grundtvig). Om bølgernes betydning i vores verden
set ud fra Bibelen, Bach og William Heinesen. Arrangeres i samarbejde med
”Klassiske Dage”, og Tchaikovsky-prisvinderen Martti Rousi spiller Bachs
Cellosuite.
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00: Litteraturaften på biblioteket med
Christian Jungersen, der er født i 1962. Han fortæller om sin nye bog "Du
forsvinder". Han har modtaget flere priser for sine romaner, der også er
oversat til flere sprog. Billetter købes på Holstebro Bibliotek.
Onsdag den 23. oktober kl. 17.00-18.00: ”Her var engang”, gåtur i
Morten Larsens fodspor sammen med højskoleforeningen, Odin Teatret,
museumsinspektør Esben Graugaard og Jens Otto Nystrup.
Torsdag den 24. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde sammen med højskoleforeningen: Steffen Brandt fra TV2. Mødet foregår i kirken.
Søndag den 27. oktober kl. 10.30: Fælles gudstjeneste og efterårsmøde for de midt- og vestjyske valgmenigheder i Herning Valgmenighedskirke og efterfølgende møde på Hammerum Efterskole.
Tilmelding senest den 20. oktober til Karen Bjerre Madsen eller Anna
Thordal-Christensen.
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Søndag den 3. november: Allehelgenssøndag med kirkefrokost.
Torsdag den 7. november kl. 9.30: Litteraturformiddag om Jens
Smærup Sørensen: "Hjertet slår og slår" v/ Peter Hedegaard.
Torsdag den 14. november kl. 18.00: Mortensaften med spisning og
foredrag af journalist Knud Jacobsen om Charles Lauritsen.
Onsdag den 20. november kl. 9.30: Litteraturformiddag om Katrine
Marie Guldager "Ulven" og "Lille hjerte" v/ Peter Hedegaard.
Torsdag den 21. november kl. 19.00: Orgelkoncert med organist Søren
Glerup Hansen.
Torsdag den 28. november kl. 9.30: Litteraturformiddag om Katrine
Marie Guldager "Den ny tid" v/ Peter Hedegaard.
Søndag den 8. december kl. 15.30: Julekoncert.
Søndag den 15. december: Kirkejulefrokost.
Søndag den 5. januar 2014 kl. 14.00: Nytårsmøde med Else Hviid og
Kåre Gade.
Torsdag den 23. januar 2014 kl. 18.00: Spisning og gennemgang af
Trosbekendelserne v/ Peter Hedegaard.
Lørdag den 2. februar 2014: Højskoledag med højskoleforstander Thue
Kjærhus, Rønshoved Højskole, og sociolog Emilia van Hauen.
Søndag den 2., mandag den 3., tirsdag den 4. marts 2014:
Martsmenighedsmøderne, der skal foregå i Skolegade.
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Gudstjenester i
valgmenighedskirken
1. juli – 1. november 2013

7. juli

6. s. e. trin.

10.00 Peter Hedegaard

14. juli

7. s. e. trin.

10.00 Unna-Pernille Gjørup

21. juli

8. s. e. trin.		

28. juli

9. s. e. trin.

10.00 Unna-Pernille Gjørup

4. august

10. s. e. trin.

10.00 Peter Hedegaard

11. august

11. s. e. trin.

10.00 Peter Hedegaard

18. august

12. s. e. trin.

10.00 Peter Hedegaard

25. august

13. s. e. trin.

10.00 Peter Hedegaard

1. september

Ingen Gudstjeneste

9.00 Ronald Risvig

14. s. e. trin.

8. september 15. s. e. trin.
10.30 Peter Hedegaard 				
					
Høstgudstjeneste og kirkefrokost
15. september

16. s. e. trin.

10.00 Peter Hedegaard

22. september

17. s. e. trin.

10.00 Hans-Peter Lausten-Thomsen

24. september		
18.30 Peter Hedegaard 			
					
Aftengudstjeneste og
					
konfirmandindskrivning
29. september

18. s. e. trin.		

6. oktober
19. s. e. trin.
10.00
					
					
					

Ingen Gudstjeneste
Peter Hedegaard
Temagudstjeneste med Klassiske Dage
Tchaikovsky-prisvinderen Martti Rousi
spiller Bachs Cellosuite

13. oktober

20. s. e. trin.

10.00 Peter Hedegaard

20. oktober

21. s. e. trin.

10.00 Ronald Risvig

27. oktober
22. s. e. trin.
10.30 Efterårsmøde
					
Herning Valgmenighedskirke
3. november
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Allehelgensdag

10.00 Peter Hedegaard - kirkefrokost

