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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 /
2367 8822, 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.
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
Adresseændringer bedes venligst meddelt til forretningsføreren.
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 forlænget weekend fra den 21. november - 26. november.
Valgmenigheden passes af forhenværende valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, tlf. 2464 1460.
Friweekends 18. - 20. januar og 15. - 17. februar. Valgmenigheden passes af valgmenighedspræst
Ronald Risvig, tlf. 2332 9613.
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 20. januar 2014.
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Brev Fra præsten
Et lille brev her, hvor vi har det smukkeste efterår i mands minde - efter en sommer, hvor vi
overhovedet ikke har kunnet klage over noget.
Høsten er i hus, æbletræerne bugner, og rønnebærrene lyser røde, min sjæl, hvad vil du mer'.
I valgmenigheden har denne sommer været
præget af ikke mindre end ti bryllupper og kirkelige velsignelser. I en tid, hvor antallet af vielser
i kirkerne falder, er det en stor glæde at stå over
for mennesker, der bekræfter, at de vil leve sammen. Tillige med festklædte familier og en venneskare, stadset op til fest, kan man ikke andet end glæde sig. Sangerinden
Marie Key skriver i sangen "Uden forsvar" om, hvordan det kan nytte at
beslutte sig og tro på, at det kan lade sig gøre og holde. I en tid, hvor man
ellers jamrer over single-kulturen og ensomheden, der breder sig i et mere
og mere anonymt samfund, hvor man nu ikke længere møder mennesker,
men klarer det hele via nettet, så er det rart med et godt gammeldags kirkebryllup med alt, hvad der hører til - svigermødre, der pynter, ringe, der købes, mennesker, der glæder sig. Dog er der endnu ikke nogen, der har bedt
om at danse Gangnam Style i valgmenighedskirken, og nok godt for det.
Nu er efteråret i gang. Vi har været med i "Klassiske Dage", haft besøg
af den eminente digter og fortæller Jens Rosendal og forfatteren Christian
Jungersen, og nu står Steffen Brandt på programmet, og så nærmer advent
og julen sig.
4. september holdt de midt- og vestjyske valgmenigheder møde i
Holstebro om den nye styringsstruktur for folkekirken, der er sendt i høring.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og i næste nummer vil vi trykke vores høringssvar og her klargøre, hvordan vi ser på folkekirkens fremtid hos os.
I skrivende stund har Valgmenighedens Hus igen fået besøg af konfirmanderne. De kommer i år ligeligt fra byens skoler og fra Holstebro
Friskole. Det giver liv og glade dage. Som det kan læses andetsteds i bladet,
starter vi med mini-konfirmander fra februar næste år. Lone Knold og undertegnede vil varetage undervisningen, og I er velkomne til at henvende
jer til os for yderligere information. Det drejer sig om de unge mennesker,
der i år går i 3. klasse. Det er spændende tider, både for kommuneskolerne
og for friskolen. Og vi håber det bedste med den nye reform.
På Holstebro Friskole pusler man med en større udvidelse af skolen,
der jo for få år siden fejrede 25-års jubilæum. Hver generation sætter jo
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sit præg på skolerne, og nu agter Holstebro Friskole at gå fra 125 elever til
160 elever. På grund af reduceret statstilskud er det nødvendigt med flere
elever, men også med nye og større lokaler. Dette arbejde støtter vi selvfølgelig fra valgmenigheden, ligesom jeg altid står til rådighed for kommuneskolernes lærere, når der er brug for en introduktion til kristendommen og
kirke. Grundtvig skriver jo i "Folkeligt skal alt nu være":
Får vi ægte danske love,
danske skoler splinterny,
danske tanker, danske plove,
rinder op vort gamle ry:
"Dansken, lykkelig begavet,
bor med fred og fryd på havet";
da er folkets dåd og digt,
da er alting folkeligt.
Så lad os bakke op om vore skoler, elever og lærere og alle, der arbejder
med vores vigtigste råstof: Ungdommen.
Peter Hedegaard

Børnehaven Klods Hans
Når man er en ny børnehave, som Klods Hans jo stadig er, er der mange
ting, vi har til gode at prøve, opdage og finde ud af - blandt andet hvilke
traditioner vi gerne vil have. December måned sidste år aftalte vi med Peter
Hedegaard, at vi gerne ville komme - 30 børn og 4 voksne og besøge kirken.
Til gengæld ville vi gerne kvittere med at fremføre et krybbespil i kirken.
Vi skulle med bussen - det i sig selv er jo en stor oplevelse, der var sne, det
var koldt, og det var spændende. Selvom mange af børnene godt kendte
kirken, var det noget helt særligt at gå sammen ind i det flotte kirkerum.
Lydene blev anderledes, der duftede også anderledes, og så var der så meget
at forundres over for øjet. Børnene fremviste deres krybbespil, sang af karsken bælg, og jeg tror, de voksede et par centimeter... Så gik vi op "på loftet",
hvor organisten viste os orgelet, vi hørte alle lydene - de var høje! - og Kim
fortalte om nisserne, der bor deri. Vi sang julesange, og vi fik lidt mundgodt.
Det var en formiddag for hånd, ånd og hjerte - et besøg, som de ældste børn
stadig kan huske. Da jeg spurgte, om de kunne tænke sig, vi skulle gøre det
igen, var svaret: JA! Jeg tror, Klods Hans har fået en god tradition med besøg
i kirken hvert år. Vi glæder os allerede.
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Inger Berg Jørgensen, leder af børnehaven Klods Hans

Prædiken

ved konfirmandindskrivningen 24. september 2013
At se eller blive set.
Salmer: 729-478-369-42
Tekst: Lukas-evangeliet, kapitel 19 vers 1-10

Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand,
som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se,
hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så
løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at
se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han
op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst
i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som
så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig
mand.«  Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen
af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af
nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I dag er
der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For
Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.«
Kære alle. Denne prædiken er inspireret af fortællingen om Zakæus og
ikke mindst den person, der blev omtalt som en ny Forrest Gump, da han i
ugens løb reddede 100 mennesker ud af terroristhelvedet i supermarkedet
i Nairobi. Vi hører i dag om overtolderen Zakæus, der dukker op i morbærfigentræet. Det vil i disse tider svare til, at skatteembedsmænd sad ved
Holstebros indfaldsveje og ville se vore skattepapirer, inden vi fik lov at
komme ind i byen. Hvad værre var, Zakæus var landsforræder og levede af at
indkræve skat til romernes marmorpaladser i Rom ved at udplyndre sin egen
befolkning. Nu er han kravlet op i træet for at få et blik af Jesus. Og da han
var lille af vækst, men også rig og nysgerrig, så måtte han åle sig op i træet
for at få mesteren fra Nazareth at se. Vi elsker alle at se. Mest af alle tolderne
- de lever af at se, om vi nu smugler sådan lidt til husbehov. De endevender
alt og har sågar sat en postkasse op for at se, om vi har lagt noget i kassen til
dem. Også overtolderen Zakæus elskede at se. En tolder var en syndig mand,
for han toldede for romerne, og derfor var han som overtolder en overmåde
syndig mand. Det forunderlige er nu, at den, der elsker at se, selv bliver set.
Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: Zakæus, skynd dig at komme
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ned - i dag skal jeg
være gæst i dit hus.
Det er det, Lukasevangeliet fortæller
igen og igen, at
vi bliver set. Som
tolderen ser mennesket efter for
smuglervarer - på
lignende vis ser
Jesus ind i menneskets inderste. Han
ser den fortabte
sjæl, der jo også er
i overtolderens lidt
korpulente fremZakæus i morbærfigentræet.
toning. Han ser et
menneske, der ønsker at blive set og blive genkendt som menneske. For nok
ønsker vi at se, men vi vil faktisk hellere ses og føle, at nogen ser til os. "Vi
ses", siger vi igen og igen. "Kig indenfor hos mig en af de nærmeste dage".
"Se også lidt til min side”. Alt det fortæller Lukas om. Her ser hyrderne og de
hellige tre konger det nyfødte barn. Faderen øjner i horisonten den fortabte
søn, og hyrden får med glæde øje på sit fortabte får. Den blinde tigger uden
for selvsamme Jeriko ønsker at blive set, kalder på Jesus og får synet igen.
Derfor ser Jesus Zakæus og ikke nok med, at han ser ham: de ses. Jesus går
da ind til den syndige mand, og Zakæus bekender sin synd og lover at give
halvdelen af, hvad han ejer, til de fattige. Og skulle han have presset penge
af nogen, hvad der er lidet sandsynligt - ironi - vil han give det firedobbelte
tilbage. Denne overtolder, der har toldet sit liv væk, bliver set, genkendt
som en syndig mand, men i samme håndevending bliver han frelst, for
Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.

Forrest Gump
I 1994 vandt filmen Forrest Gump helt op til 5 Oscars. Forrest Gump handler om et ungt menneske, der ikke er alt for smart. Han har en intelligenskvotient på ca. 70, og det er vist ikke alt for meget. Vi hører om, hvordan
Forrest Gump lever sit liv fra 50'erne med de store dollargrin, Sputnikker,
Eisenhower og Elvis over 60'erne med Kennedy, Nixon og Vietnam, frem til
70'ernes splittede Amerika.
Forrest Gump bliver som barn mobbet og lærer at løbe, og med sit løberi
løber han andre mennesker i møde. Han hjælper en kvinde, som har været
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udsat for seksuel overlast. Han er hos hende i hendes miserable situation.
Han ser hende ikke kun som en skøge, men som et menneske. Han ser på
mennesker, ligesom Bibelen fortæller, at Jesus omgås skøger, toldere og
syndere - netop som mennesker. Forrest Gump er ikke specielt næstekærlig
eller specielt god, men han er der. Han ser mennesket bag lidelsen og prostitutionen, og han ændrer kvindens liv med sin blotte tilstedeværelse. For når
et menneske er hos dig og elsker dig og ser dig, så lever du. Forrest's mor
har lært ham en livsvisdom, at livet er som en æske chokolade. Du ved aldrig, hvad du får, men, siger moderen, du skal gøre det bedste med det, som
Gud har givet dig. You have to do the best with what God gave you. Livet og
kærligheden er nok som en æske chokolade, hvor man ikke ved, hvad man
får, men ved at handle kan man få det bedste ud af det.
Da Forrest kommer til Vietnam, redder han en løjtnant gennem et minehelvede væk fra Vietcongs soldater. Løjtnanten mister sit ben og hader
Forrest Gump, fordi han har reddet sin sårede ven og ikke lod ham dø på
slagmarken, så han kunne følge familiens traditioner og blive en helt. Trods
vennens had giver Forrest Gump ikke op, men får løjtnanten på benene,
ligesom Jesus i dag får Zakæus ned fra træet og på benene igen.
Et sted spørger Forrest Gump, hvad et menneske er. Er det en fjer, der
driver for vinden, eller har man en skæbne, der skal fyldes ud. Begge dele,
svarer han enfoldigt. Skæbnen er, at vi ikke kan leve som fjer for vinden,
men at livet skal fyldes ud med kærlighed, som et stykke chokolade, og det
giver ham tro. Miraklerne bliver hans følgesvend, som redder ham ud af de
værste situationer. Vi kan ikke begribe livet uden dette mirakel, for da får
lidelsen og smerten overtaget. Og tager man livtag med livet, så køber man
en fiskerbåd og fanger rejer, så kan man købe aktier i et lille firma med et
æble som logo og pludselig blive mangemillionær.
Hos Forrest Gump og Zakæus kan vi lære, at når nogen ser til os, så kommer miraklet til vores liv. Så forlades ens synder, og så kan livet leves, selv
om vi flyver som fjer for vinden. Så kravl du også ned fra træet, som en
anden Zakæus. Vid, at Jesus også besøger dit hus og spiser med dig, og han
har lovet at ville bære dine byrder, når du kun ser til andre, der er trætte og
tyngede, og lad os da huske på Mrs. Gumps kloge ord - om at gøre det bedste med det, som Gud har givet en: You have to do the best with what God
gave you.
Det gjorde det modige menneske i Nairobi, da han som en anden Forrest
Gump hentede 100 ofre ud af supermarkedet. Det kan vi også gøre, når nogen kalder på os og beder os om at kravle ned af de træer, vi sidder i.
Peter Hedegaard
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Personalia
Døbte
8. september 2013: Frederik Gjedbo Kragelund, søn af Lene Mølgaard
Kragelund og Michael Gjedbo Kragelund, Wesselsvej 12, Holstebro.

Viede og kirkeligt velsignede
13. juli 2013: Torun Birkbak og Ferdinand Klemens Ludwig Froning,
Bisgårdsmark 22, Holstebro.
27. juli 2013: Connie Margrethe Sørensen og Rasmus Jensen,
Brogården 5, 2.tv., Holstebro.
3. august 2013: Åsne Andreassen og Torstein Einar Bovard,
Toftes Gate 55, Oslo.
10. august 2013: Ane Sofie og Morten Kehlet, Fabrikvej 20, 1., Horsens.
7. september 2013: Christina Steenberg Juul og Peter Saas Juul,
Prins Burisvej 55, Mejdal.
14. september 2013: Charlotte Bjerg Sand Riis og Peter Abildtrup Riis,
Frederikshaldgade 15, Århus N.
21. september 2013: Marie Elisabeth Hejlskov Sørensen og Jan Hejlskov
Sørensen, Brandstrupvej 105, Rødkærsbro.
12. oktober 2013: Birgitte Friis og Henrik Jacob Hertz, Rølliken 2, Holstebro.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
15. juni 2013: Ejvind Appel, født 1935, Idrætsvej 25, Nr. Felding.
16. juni 2013: Knud Nielsen, født 1966, Langgade 48, Hogager.
23. juni 2013: Kaj Dige Bach, født 1932, Ringparken 5 st.th, Holstebro.

Ind- og udmeldelser
I perioden har der været 3 udmeldelser og 23 indmeldelser.
Valgmenigheden tæller nu 1136 medlemmer.
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Nyt fra bestyrelsen
Efter en næsten helt usædvanlig varm sommer så er det nu efterårs- og
vintersæsonen, der banker på med søndagsgudstjenesterne i valgmenighedskirken og mange gode arrangementer i Skolegade. Og som altid er alle
velkomne både her og der.

KONFIRMANDINDSKRIVNING
Tirsdag den 24. september var der konfirmandindskrivning. I år tæller holdet
i alt 13 unge mennesker. Valgmenigheden byder velkommen til alle, og vi
glæder os til samarbejdet med jer bl.a. ved kirketjenerarbejdet om søndagen.

GAMLE KONFIRMANDBILLEDER
I sommer fik valgmenigheden foræret et gammelt konfirmandbillede taget
efterår 1936 hjemme i haven hos pastor Jens Krustrup, Skivevej. Det hænger
nu sammen med de øvrige konfirmandbilleder på trappen op til vores orgel
i kirken. Skulle nogen være i besiddelse af gamle konfirmandbilleder fra
før 1970, vil vi være taknemlige for at modtage dem. De vil så blive indrammet og hængt op sammen med de øvrige billeder og kan så fortælle valgmenighedshistorie.

HØSTOFFER
Ved årets høstgudstjeneste den 8. september blev der samlet 2.350 kr. ind.
Dette beløb er siden blevet ligeligt delt mellem Folkekirkens Nødhjælp og
Forsorgshjemmet Skovvang, Holstebro.

HØJSKOLEUGEN 2014
Allerede nu kan vi melde ud, at næste års højskoleuge kommer til at finde
sted på Askov Højskole. Tidspunktet er i tiden 3.- til 9. august. Temaet er
Sensommer i Askov og inkluderer en heldagstur til den tyske vadehavsø,
Föhr. I kirken vil der snarest blive fremlagt endeligt program for en rigtig
spændende højskoleuge sammen med indmeldelsesblanket.

GENERALFORSAMLING
Kryds i kalenderen torsdag den 13. marts 2014. Da afholdes der nemlig
generalforsamling, der jo som bekendt er Holstebro Valgmenigheds øverste myndighed.
Karen Bjerre Madsen
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Et godt og spændende
efterårsarrangement
for seniorer
Den 2. oktober havde vi vores efterårsmøde for valgmenighedens seniorer
(75 +), og det blev en fin dag, hvor vi nød både serenader og romantiske
toner fra Birthe og Wagner Gothelfs klaver og violin og også selv fik lov til
at synge med på forskellige sange. Vi hørte også et interessant foredrag af
Vibs og Knud Jørgensen, der kunne fortælle om den hårde opvækst, som
Knuds forældre havde haft. Foredraget tog udgangspunkt i Knuds nye bog:
Lussinger og lykke. Endelig kunne vi også nyde middagen, der bestod af
en dejlig forloren hare med tilbehør. Dagen blev styret med sikker hånd af
Peter S. Andersen, og vi vil gerne takke jer alle for deltagelsen.
Forårets arrangement er planlagt til torsdag den 20. marts 2014, og der
vil blive sendt invitationer ud.
I seniorgruppen snakker vi om forskellige idéer og forslag til arrangementer og tilbud. Hvis du evt. har et godt forslag til aktiviteter, må du meget
gerne ringe til Sys Dam på tlf. 97 42 37 35 onsdage mellem kl. 13.00 og
14.00
På gruppens vegne
Sys Dam

Nyt fra kunstudvalget
I november og december udstiller Ulla Armose, der bor i Holstebro, sine
fotografier i Skolegade 32. Ulla Armose underviser på Holstebro Tekniske
Gymnasium, er medindehaver af ateliet ”Sektion K” i Herning og arbejder
primært med udsmykningsopgaver, videoproduktion og fotografering.
I januar og februar 2014 er det Irmgaard Kremerbaks malerier, der skal
pryde væggene i Skolegade. Irmgard Kremerbak bor også i Holstebro, har
malet hele sit liv og siger om sine billeder, at de ofte er en blanding af symbolik, naturalistiske og abstrakte dele, der fremkommer, når hun under
processen ”taler” med billedet.
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Minikonfirmander
Vi vil i foråret tilbyde valgmenighedens børn i 3. klasse mulighed for at gå
til minikonfirmand-undervisning. Vi vil mødes to timer i kirken på de datoer, som I ser nedenfor. Her vil der blive givet undervisning i kristendom
for børn. Vi vil synge, lege og tale om alt det, som vi kender fra Bibelen.
Undervisningen vil blive varetaget af Lone Knold og Peter Hedegaard med
hjælp af konfirmerede medhjælpere samt organist Kim Preussler. Tilmelding
til Lone Knold: lone_knold@yahoo.dk eller til Peter Hedegaard: phedegaardholstebro@gmail.com eller tlf. 2367 8822 – senest 1. februar 2014. Ring eller
mail endelig, hvis I har spørgsmål.
Minikonfirmandundervisningen vil slutte med en vandring fra Bovbjerg
Fyr til Fjaltring med overnatning og fællesgudstjeneste dagen efter.

Datoer
Mandag, den 17. februar
Mandag, den 24. februar
Mandag, den 3. marts
Mandag, den 10. marts
Mandag, den 17. marts
Fredag/lørdag, den 4./5. april – minikonfirmand-weekend.

Holstebro Friskoles
juleafslutning
Vi ser hvert år frem til vores hyggelige juleafslutning i kirken den næstsidste
skoledag før juleferien, torsdag den 19. december. Vi starter dagen med at
have morgensang i kirken. Børnene øver derefter i løbet af formiddagen
aftenens program. Til aften bliver kirken fyldt op af familierne til de ca.
125 børn. I løbet af en times tid vil alle børn på forskellig vis fremføre deres
bidrag til en flot og god aften i lyset af julens komme. Aftenen afsluttes på
skolen med en kop kaffe og en småkage. Alle er velkomne i kirken.
Jens Poulsen, skoleleder
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Sensommer i Askov
I 2014 går højskoleturen for de midt- og vestjyske valgmenigheder til Askov
Højskole fra søndag den 3. til lørdag den 9. august, og der er Holstebro
Valgmenighed, der sammen med Askov Højskole står som arrangør af ugen.
Kurset, der hver dag indledes med morgensamling, ledes af højskolelærerne
Ulla Henningsen og Kristian la Cour, og programmet omfatter bl. a. følgende:

Søndag den 3. august
Eftermiddag: Ankomst, indkvartering, kaffe og velkomst v/højskoleforstander Jørgen Kløve, der fortæller om højskolen og dens historie.
Rundvisning og aftensmad
Aften: Gudstjeneste i Askov Kirke og derefter aftenkaffe og fællessang.

Mandag den 4. august
Formiddag: Foredrag v/højskoleforstander Lillian Hjorth-Westh, Bornholms
Højskole: Edith Piaf i ord og toner.
Eftermiddag: Foredrag v/Henrik Dahl, sociolog og forfatter: ”Spildte kræfter” – en lang rejse fra ungdommens forankring i rok og rul og venstrefløj
over kampen for ”Det røde ja” til EU, og videre til 00’erne.
Aften: Tur til Skibelund Krat.

Tirsdag den 5. august
Formiddag: Foredrag v/forfatter og foredragsholder
Jens Andersen om Astrid Lindgren.
Eftermiddag: Foredrag v/teolog og forfatter
Doris Ottesen om Sigrid Undsets roman ”Kristin
Lavrensdatter.
Aften: Syng i Den Blå med Kristian la Cour.

Onsdag den 6. august
Heldagstur: Til den tyske vadehavsø Föhr, hvor vi bl. a. besøger det nye
kunstmuseum ”Kunst der Westküste” i Alkersum, ligesom vi kommer rundt
på øen og ser kirker, skoler og smukke landskaber. HUSK PAS!
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Torsdag den 7. august
Formiddag: Foredrag v/chefredaktør Troels Mylenberg, Fyns Amts Avis: Har vi de politikere og medier,
vi fortjener?
Eftermiddag: Foredrag v/Jytte Abildstrøm og Erik
Olsen: ”Hvor får vi kræfterne fra?”
Aften: Koncert med Zenobia – danske højskolesange
og salmer i egne arrangementer.

Fredag den 8. august
Formiddag: Foredrag ved højskoleforstander Jørgen Kløve, Askov Højskole:
Karen Blixens teologi: Hvordan fungerer kristendommen i Blixens fortællinger?
Eftermiddag: Halvdagsudflugt til Ribe, hvor vi besøger domkirken og
Lustrupholm Vikingecenter.
Aften: Festmiddag i spisesalen.

Lørdag den 9. august
Afrejse om formiddagen efter morgenmaden.

Pris for ophold, mad, undervisning, foredrag og ture
Kr. 4.500 for værelse med eget bad og toilet.
Kr. 4.200 for værelse med håndvask.
Udførligt program med tilmeldelsesblanket er lagt frem i kirken.
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møder og arrangementer
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 Jakobsen om Charles Lauritsen. Pris kr. 175,-.
Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen senest
torsdag den 7. november.
Onsdag den 20. november kl. 9.30: Litteraturformiddag om Peter
Tudvads roman on Søren Kierkegaard ”Forbandelsen”.
Torsdag den 21. november kl. 19.00: Orgelkoncert med organist
Søren Gleerup Hansen, der er organist ved Sct. Mariæ kirke i Helsingør.
Han tog kirkemusikalsk diplomeksamen 1994 og debuterede i solistklassen
i 1996. Denne aften vil der blive spillet et bredt udsnit fra orgellitteraturen.
Entré kr. 50.00.
Søndag den 15. december kl. 16.00: Julekoncert med Ingeborg Hult
Thorstenson, der er organist ved Tvis og Nr. Felding kirker. Desuden
medvirker sognets børne- og voksenkor, ligesom både Kim Preussler og
Carsten Smith vil spille og synge for os. Der er fri entré.
Torsdag den 19. december kl. 19.00: Holstebro Friskoles juleafslutning.
Søndag den 5. januar 2014 kl. 14.00: Nytårsmøde med Else Hviid,
præst ved den danske kirke i London, og Kåre Gade, journalist og kulturmedarbejder ved den danske ambassade i London.
Torsdag den 23. januar 2014 kl. 18.00: Spisning og gennemgang af
Trosbekendelserne v/Peter Hedegaard. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen
eller Anna Thordal-Christensen senest torsdag den 16. januar.
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Lørdag den 1. februar 2014: Højskoledag
Kl. 10.00 Morgensang i kirken
Kl. 10.30 	Foredrag ved højskoleforstander Thue Kjærhus,
Rønshoved Højskole
Kl. 12.00 Ribbensteg m.m.
Kl. 12.45 Sangtime ved Thue Kjærhus
Kl. 13.30 Foredrag ved sociolog Emilia van Hauen
Højskoledagen arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening.
Pris kr. 200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna ThordalChristensen senest lørdag den 25. januar.

Martsmenighedsmøderne

Martsmenighedsmøderne 2014 foregår i Skolegade 32
Søndag den 2. marts
Kl. 10.30: 	Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke v/Flemming
Kloster Poulsen, der har udgivet flere bøger, bl. a.: ”Det uperfekte liv – maraton i Bøgernes Bog” og ”Kunsten at fortælle”.
Se nærmere på hjemmesiden: www.flemmingklosterpoulsen.dk
Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.00: Foredrag v/Flemming Kloster Poulsen

Mandag den 3. marts
Kl. 19.00: 	Foredrag om Asger Jorn v/Troels Andersen, tidl. direktør for
Silkeborg Museum
Kaffe

Tirsdag den 4. marts
Kl. 17.00: Fyraftensmøde om etatsråd Tangs mor v/museumsinspektør 		
Esben Graugaard, Holstebro Museum
Middag, kaffe og sluttelig forårssang og fortællinger
Nærmere oplysninger i næste kirkeblad ligesom
udførligt program vil blive lagt frem i kirken.
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Gudstjenester i
valgmenighedskirken
1. november 2013 – 1. marts 2014

3. nov.
Allehelgensdag
10.00
					

Peter Hedegaard
- kirkefrokost

10. nov.

24. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

17. nov.

25. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

24. nov.

Sidste s. i kirkeåret

10.00

Kurt V. Andersen

1. dec.

1. s. i advent

10.00

Peter Hedegaard

8. dec.

2. s. i advent

10.00

Peter Hedegaard

15. dec.

3. s. i advent

Ingen gudstjeneste - julekoncert

22. dec.

4. s. i advent

10.00

Peter Hedegaard

24. dec.
Juleaftensdag
				

14.00
15.30

Peter Hedegaard
Peter Hedegaard

25. dec.

Juledag

10.00

Peter Hedegaard

1. jan.

Nytårsdag

10.00

Peter Hedegaard

5. jan.

Helligtrekongersdag

14.00

Præst i London Else Hviid

12. jan.

1. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

19. jan.

2. s. e. helligtrekonger

9.00

26. jan.

3. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

2. feb.

4. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

9. feb.

Sidste s. efter helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

16. feb.

Septuagesima

23. feb.

Sexagesima

9.00
10.00

2. mar.
Fastelavn
10.30
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Ronald Risvig

Ronald Risvig
Peter Hedegaard
Sognepræst
Flemming Kloster Poulsen 		

