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BREV FRA PRÆSTEN
Mange gange tænker vi ikke på hvilke her-

om ryggen, og den forbindes igen til duen.

lighedsværdier, der omgiver os i vores helt

Symbolet på at man er nået sikkert i land.

nære samfund. For 50 år siden anskaffe-

Duen er som ved Noahs Ark, hvor vi jo ved,

de Holstebro Kommune sig to fantastiske

at duen - 2. gang, den sendes ud – kommer

kunstværker. Henry Heerups Livsfrise, som

tilbage med et frisk olieblad i næbbet som

pryder Holstebro Kunstmuseum, og Alber-

tegn på håb for jorden. Oliebladet omkran-

to Giacomettis Kvinde på Kærre, købt for

ser forældrene. Foran barnet er der - som

den anseelige sum af 210.000 kr. og i dag

et skjold på et vikingeskib - et kors. Frisen

nærmest ikke til at sætte pris på. Overalt i

fortæller om den due, der er med, da Noahs

Holstebro er der kunstværker: Bjørn Nør-

Ark og Noah får fast grund under fødderne.

gaards frise over den nyere danske historie

Duen er med, da Jesus bliver døbt, og alle

og dens personligheder på Holstebro Gym-

børn bliver døbt, ja duen er med og er for-

nasium og selvsamme kunstners ”Borgerne

bundet til navlestrengen. Konfirmation kan

fra Holstebro” ved Nørreportcentret, osv.

derfor ses som den usynlige navlestreng,

osv.

der kappes, som når Kikujustammens ældste binder tarme om pubertetsbørnene i

Når man som jeg elsker at undervise kon-

Kenya og kapper dem. Eller som i filmen:

firmander, tager jeg altid de unge menne-

”Manden, de kaldte hest”, hvor han får bøf-

sker med til museet, for i arkitekten Nan-

felstrimler i brystet og danser sig ud i verden

na Kjærholms fantastiske bygninger at se

fra totempælens trygge univers.

kunstværker af Tal R, Astrid Noack og ikke
mindst Henry Heerup. Livsfrisen fortæller

Men på Heerups frise er navlestrengen

det hele om kærligheden mellem to men-

ubrudt. Vi er forbundet i dåben gennem

nesker, som udmønter sig i en navlestreng,

hele livet til Gud og de forældre, der sat-

om lyset, om kærligheden, der blomstrer og

te os i verden, og duen, som Helligåndens

sender en navlestreng igennem værket. Det

symbol, følger os som en kærlighed gen-

ufødte foster er som et lys i moders mave,

nem hele livet. ”Se, jeg er med jer alle dage

og da barnet er født, kappes navlestrengen.

indtil verdens ende” er den fortælling, som

Det hårfattige barn tager navlestrengen

duen flyver videre med, og som ikke opFortsættes næste side

3

”Kvinde på Kærre” - Alberto Giacometti: 1901-1966.
© Alberto Giacometti Estate/billedkunst.dk 2015
Fortsat fra forrige side

hører. I dag, hvor præster op mod juletid

rerne blev, des tyndere måtte de fremstil-

stiller spørgsmålstegn ved dette og hint, er

les, og øjnene var det sværeste. Giacomet-

det vigtigt at se kristendommens egentlige

tis kvinder blev altid fremstillet stående,

budskab som en beretning om verdens ud-

mændene i bevægelse. Anderledes kunne

vikling fra Adam og Eva, Noah og hans søn-

det ikke være, mente kunstneren. Kvinden,

ner over Jesus Kristus til paradiset hinsides.

der står fast, og manden - som en anden
spejder på vej ud i verden - blev det uni-

Dette er buddet, som duen flyver med, og

vers, som gjorde Giacometti verdenskendt,

som vi er en del af. Da skal vi forsøge at leve

og som vi har fået en flig af her i Holstebro.

med fast grund under fødderne, som Kvin-

Måske er det godt, at Maren står på vognen

de på Kærre fortæller os foran rådhuset. I

her i Holstebro og minder os om de funda-

30’erne og under krigen fremstillede Gia-

mentale værdier, som kunsten - dvs. i dette

cometti kun små figurer, men efter krigen

tilfælde Heerups Livsfrise - repræsenterer.

begyndte han - inspireret af filosofferne

På én gang står vi fast, og samtidig er vi i be-

Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir - at

vægelse.

lave større figurer. Langsomt kom han ud af
traumerne efter krigen, men jo højere figu-
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Peter Hedegaard

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Følgende udstillinger er planlagt i Skolegade i de kommende fire måneder:
I marts og april måned udstiller Preben Nielsen sine malerier.
Preben Nielsen er født i København, men er nu bosat i Holstebro,
og hans kunstneriske udtryksformer er malerier og skulpturer.
I maj og juni er det Susanne Flodgaard, ligeledes bosat i Holstebro,
der udstiller sine malerier.

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
afholdes torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.30
i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning v/formanden
3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter.
På valg er: Karen Bjerre Madsen, Bo Bertel, Tove Agerbo
5. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: Karsten Kjærgaard
6. Behandling af indkomne forslag
7. Evt., herunder beretning fra præsten
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Kvinderne i spidsen for kvindeoptoget
til Amalienborg 5. juni 1915.
Det er Jutta Bojsen Møller, der på billedet
står længst fremme til venstre for
kvinden i den hvide kjole.

OLDEMOR I HOLSTEBRO OG
KAMPEN FOR KVINDERNES VALGRET
Fredag den 5. juni i år vil 100-års dagen for

forening til at blive en landsdækkende orga-

Danmarks Riges Grundlov af 1915 blive fej-

nisation. Man ønskede en leder med rødder

ret i stor stil over hele landet – den grundlov,

i højskolebevægelsen, som kunne samle

der i § 30 bestemte, at ”Valgret til Folketin-

land og by, og det lykkedes.

get har enhver Mand og Kvinde, som har

Mandag den 30. juni 1913 talte min ol-

Indfødsret, har fyldt sit 25de Aar og har fast

demor her i Holstebro i Dansk Kvindesam-

Bolig i Landet…” - Indtil da havde ”kvinder

funds Holstebro-afdeling. ”Det hele var

og tyende”, dvs. tjenestefolk, ingen ret til at

nydeligt arrangeret i Højskolehjemmets

stemme til eller blive opstillet til Folketin-

Sal, hvor der var dækket Kaffeborde til ca.

get.

125 Tilhørere, overvejende Damer”, skrev

Men op til denne anden revision af

Holstebro Dagblad dagen derpå. ”Kvinde-

grundloven af 1849 havde der i adskillige år

afdelingens Formand, Frk. Filskov, bød vel-

været kæmpet hårdt for at nå til dette skel-

kommen, hvorpaa man under Klaverledsa-

sættende punkt i Danmarkshistorien. Min

gelse sang ”Det som lysner over Vangen”.

oldemor, præstekone og ”højskolemor”

2)

Saa talte Fru Jutta Bojsen Møller paa den

Jutta Bojsen Møller (1837-1927), blev en af

friske, æggende Vis, der veksler i smittende

de centrale skikkelser i den tidlige kvinde-

Skæmt og inderligt Alvor.”

1)

bevægelse, da hun i 1894 blev formand for

Det begyndte med et længere afsnit

Dansk Kvindesamfund, som under hendes

med gode råd til husmødrene: ”Det, der ofte

ledelse voksede fra at være en lille borgerlig

er Kilden til Ulykke i et Ægteskab, er, at Hus-
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moderen er en snusket Sjokkedorte. Pas

Danmarks første statshusmand). ”Man skal

paa de sorte Negle og det pjuskede Haar,

ikke ængstes for Kritikken, men bare gaa

det taler mere end Ord og kan ofte gøre sør-

paa, saa man udretter noget og bliver til no-

gelig megen Skade i Samlivet.”

get, lad saa Folk snakke – dem, der ikke er

Men vigtigst er dog at lære sig selv at

klogere. ”

kende; ”her har Højskolerne haft og har

Og så sluttede foredraget med, at min

fremdeles en stor Betydning…. Man maa

oldemor pegede på dét, ”hvorpå hele vor

finde Evnerne – se i hvilken Retning de pe-

livsgerning skal bygge”. Derfor, sagde hun,

ger, for at hvert Menneske kan komme paa

”skal vi ogsaa fortælle vore Børn om Ham,

sin rette Plads; se, i gamle Dage tog man kun

der bærer Barnet op til Gud paa Armen,

Sigte paa Sønnerne for at bringe dem til en

saaledes som min Moder gjorde det, da vi

selvstændig Stilling; Døtrene blev derimod,

var smaa, da vi om Morgenen samledes om

uden Hensyn til deres Anlæg, forbigaae-

hendes Seng, og hun bad Fadervor, medens

de, de skulde bare giftes… Alle Kvinder kan

hver af os Søskende havde sin lille Bøn at

jo imidlertid ikke blive gift, det er der ikke

fremsige”.

Mænd nok til; Drengebørnene dør i for stort

”Derpaa”, slutter referatet, ”derpaa sang

Tal indtil deres 12. Aar. Der skrives saa man-

man: ”Altid frejdig”, hvorefter man drak Kaf-

ge Doktordisputatser i vor Tid; jeg har selv

fe. Frk. Filskov takkede Fru Bojsen Møller for

en Datter, der har Doktorværdigheden, og

Foredraget, og Fru Bojsen Møller sang un-

jeg har mange Gange sagt til hende: I skriver

der stærkt Bifald en Kaffevise om, hvordan

Afhandlinger om saa meget Skidt, kunde I

Livet ville arte sig, naar Kvinden kom til at

ikke engang finde paa at skrive noget fornuf-

styre Land og Rige, hvorefter hun udbragte

tigt, f.eks. om, hvordan man skal holde Liv i

Mændenes Skaal - særlig de kloge og gode

Mandfolkene mellem deres første og tolvte

Mænds, der selv var med i Kvindesagen.”

Aar, saa Pigerne kan faa Mænd nok at gifte

Overlærer Agger takkede for Skaalen, skønt

sig med. Men for øvrigt har også Kvinderne

han ikke hørte til ”de kloge og gode Mænd”.

Krav paa at blive selvstændige Mennesker,

Han var imidlertid bleven saa glad for at

de bør lære noget….blive det, de har Evner til

høre Fru Bojsen Møllers fortræffelige Tale,

at blive…Saaledes tror jeg, at mange Kvinder

at han maaske vilde gaa ind i Dansk Kvinde-

f.eks. kan blive gode Præster” (der skulle gå

samfund.

35 år, før denne tanke blev virkelighed) ”og

Frk. Johansen3) talte om Lykken ved at

hvis der bliver Præstemangel, mener jeg,

bevare Sindet ungt, mens Legemet ældes;

Kvinderne vil komme til at supplere Mæn-

saaledes var det jo netop Tilfældet med

dene her. Og saa kan de endvidere blive

Fru Bojsen Møller. Ind imellem Talerne sang

Statshusmænd; her har man jo et fortrinligt

man forskellige Sange, ligesom Frk. Friis4)

Eksempel i Dagmar Kristensen” (født 1879,

glædede Forsamlingen med et smukt KlaFortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

verstykke. Med Salmen ”Dagen gaar med

til kommunalvalgene og endelig i 1915 til

raske Fjed” sluttede det kønne Samvær”.

Folketinget og Landstinget. Det var min

På måder som denne foregik kampen

oldemor, der med stor tilslutning brød eti-

for kvinders rettigheder i almindelighed og

ketten ved fra tilhørerlogen i Folketinget at

stemme- og valgretten i særdeleshed: Først

råbe hurra, da loven blev stemt igennem,

og fremmest ved stiftelse af lokale kred-

og hun gik i spidsen for kvindeoptoget gen-

se og ved foredrag om sagen land og rige

nem København den 5. juni for 100 år siden.

rundt. Min oldemor var engang i 1890’erne
i Norge og besøgte Bjørnstjerne Bjørnson.



Jannik Bojsen-Møller

Han var en ivrig kæmper for kvindesagen
og sagde: ”Ja, vi må have kvinderne med dér,
hvor lovene skrives, dersom det gode i ver-

Noter:

den skal sejre. Skal vi kapløbe, fru Møller, og

1	I Sejling og Sinding sogne 1857-1874 og

se, hvem der kommer først og får stemmeret til Storting og Rigsdag? ” Det indvilgede

Marvede og Hyllinge sogne 1874-1888.
2	Sorø Højskole ”Bojsensminde” 1888-

hun i, for hun var sikker på, at vi nok skulle

1897, Grundtvigs Højskole, Lyngby 1897-

komme først, for her i landet var kampen

1905, Rødkilde Højskole 1905-1909.

begyndt allerede i 1870’erne, og i Norge var
de slet ikke begyndt, men ”hun tabte, han

3	Lærer og senere skoleleder på Holstebro
Friskole 1894-1937.

vandt”: I Norge havde de intet Landsting, og

4	Metha Julie Due Friis, musiklærerinde,

de havde Højre med, så stemmeretten blev

valg- og frimenighedens organist gen-

vedtaget i Stortinget, længe før vi fik stem-

nem en lang årrække. Portræt i ”Holste-

meret for kvinder til den danske Rigsdag.

bro Valgmenighedskirke 100 år”, side

Og her var modstanden hård: I Landstinget

132ff.

holdt grev Ahlefeldt-Laurvig for eksempel
en tale, i hvilken han advarede imod at give
kvinderne en lillefinger, for så ville de tage
hele hånden ligesom Fanden, og han endte
med at sige, at han hellere ville have sine
døtre i et tyrkisk harem, end han ville give
dem stemmeret!
Men slaget blev vundet: I 1903 fik kvinder stemmeret til menighedsrådene, i 1908
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MARTSMENIGHEDSMØDE 2015
i Valgmenighedskirken og Valgmenighedens Hus, Skolegade 32
Søndag den 1. marts - Kl. 10:30
Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke v/sognepræst Kaj Mogensen.
Kl. 12:00 Frokost
Foredrag v/ Kaj Mogensen - forfatter til bogen fra 2013: ”Frelse og fortabelse”.
Beskrivelse: Frelse og fortabelse er et dybt personligt anliggende for mange: Er jeg et frelst
eller et fortabt menneske? Hvad sker der, når jeg dør? Hvad med det udøbte barn?
Mandag den 2. marts - Kl. 19:00
Foredrag om Winston Churchill v/Leise Christensen - lektor, ph.d. Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter, Løgumkloster.
Winston Churchill var en af de største statsmænd i forrige århundrede – eller den største efter
Leises mening.
Churchill skrev 2 bøger om hhv. 1. og 2. verdenskrig. Bøgerne gav megen anerkendelse.
Kaffe
Tirsdag den 3. marts - Kl. 17:00
Foredrag ved professor Ove Korsgaard - forfatter til bogen ”Solskin for det sorte muld”.
Gennem forfatterens slægtshistorie skildres 150 års danmarkshistorie med vægt på landbokulturen, højskolen og andelsbevægelsen, som den kom til udtryk på Mors, hvor forfatterens
familie stammer fra.
Middag, kaffe og sluttelig forårssang.
Højskolesangbogen, 18. udgave benyttes.
Teleslynge forefindes.
Pris:
Søndag: Foredrag/frokost
incl. vand eller øl + kaffe:
Kr. 100,Mandag: Foredrag/kaffe med kage: Kr. 70,Tirsdag: Foredrag/middag
incl. vand eller øl + kaffe:
Kr. 110,-

Tilmelding til søndag og tirsdag
senest 21. februar til:
Vera Bagge – verabagge@privat.dk – 2752 3577
eller
Jacob Halgaard – jacob.halgaard@altiboxmail.dk
– 9742 2587
Mødet i 2015 er det 97. i rækken.

Indbydere, udvalg bestående af:
Jacob Halgaard, Mejdal (sydlige opland) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand)
Asger Brodersen, Holstebro (Holstebro by, 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).

NYT FRA BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen

Med dette kirkeblad byder vi velkommen

(alterbægrene), var det nødvendigt, at der

til et nyt arbejdsår i Holstebro Valgmenig-

kom en hældetud på kalken. Derfor frem-

hed. Mangt og meget er sket i 2014. Det vil I

stillede man en indsats, der er forsynet med

kunne høre om på vores generalforsamling

en hældetud, og som man presser ned i al-

den 12. marts. Bemærk venligst, at vi igen i

terkalken.

år begynder med gudstjeneste i vores kirke
kl. 18.30.

Denne indsats er ikke fra det oprindelige værksted, hvilket dels fremgår af dens

Hjælpefonden

stempler og dels af, at den ikke passer helt

I 2013 oprettede valgmenigheden en hjæl-

rigtigt til kalkens form. Indsatsen skal pres-

pefond, som har til formål at hjælpe per-

ses ned, så man deformerer kalken en lille

soner, inkl. børn og unge, der har det sær-

smule hver gang. Vi vil gerne værne om vo-

ligt svært, og som er medlem af Holstebro

res gamle alterkalk, og derfor har vi søgt råd

Valgmenighed. Der skal lyde en stor tak til

og vejledning hos en kirkekyndig sølvsmed.

jer, der har givet et bidrag til hjælpefonden

Ud fra denne vejledning besluttede vi at få

i 2014.

lavet en ny tud på selve alterkalken, og vi har
allerede fået den tilbage efter en meget fin

Kirkens alterkalk

restaurering.

Alterkalken er fra omkring 1885, hvor den
blev skænket til kirken. Den har facon som

En pengegave fra et medlem af valgmenig-

de gamle alterkalke, hvor det var meningen,

heden har gjort det muligt for os, at vi kun-

at altergæsterne drak af det samme bæger –

ne få det lavet nu. Tak for denne gave.

det er derfor, at den har den kant foroven på
bægeret; den kaldes i øvrigt ”læbekanten”.

Nyt lydanlæg i kirken

Da man i sin tid indførte de små særkalke

Bestyrelsen har gennem nogen tid været
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PERSONALIA
DØBTE
19. oktober 2014: Celia Sofia Klinkby Boutrup, datter af Dorte Klinkby Kristensen og Thomas
Boutrup, Galgemosevej 14, 7500 Holstebro.
16. november 2014: Dennis Dissing Jørgensen, Mikkel Dissing Jørgensen, Vera Dissing Jørgensen
sønner/datter af: Suk Yee Lam og Kjeld Dissing Jørgensen, Hong Kong.
8. februar 2015: Malte Winther Hofstedt, søn af Camilla Trøigård Hofstedt og Martin Winther
Kristensen, Baldersvej 28, 7500 Holstebro
Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed):
22. november 2014: Alma Mikkelsen, født 1925, Beringsvej 19, lejl. 8, Holstebro
21. december 2014: Ulrik Glamann, født 1929, Havnegade 22, Middelfart
23. december 2014: Gjertrud Anna Larsen, født 1926, Mellemtoft 27 G, Mejrup, Holstebro
29. december 2014: Judy Brink Østergaard, født 1922, Vesterbrogade 28, st. tv., Holstebro
Ind og udmeldelser:
I perioden har der været 3 udmeldelser 30 indmeldelser. 4 er afgået ved døden.
Valgmenigheden tæller nu 1203 medlemmer.

opmærksom på, at det nuværende lyd-

læg skulle være på plads midt i februar, og vi

anlæg i kirken ikke har fungeret optimalt.

glæder os til at tage det i brug.

Derfor har vi besluttet, at der opsættes et
nyt og velfungerende anlæg. Vi har brug

Når bladet udkommer, er højskoledagen

for gode lydforhold - det er naturligvis i for-

overstået, og Martsmenighedsmøderne er

bindelse med de kirkelige handlinger, men

nært forestående, og der er masser af andre

også, når vi inviterer til foredrag og musikar-

aktiviteter at deltage i. Velkommen til dem

rangementer i kirken, hvor det er vigtigt, at

alle, og som altid er kirkedøren åben søndag

vi alle kan få det fulde udbytte. Det nye an-

formiddag.
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Svend og Grethe Guld har for deres energiske indsats modtaget
megen hæder. Grethe ses her med årskruset, som fulgte med Holstebro
Landmandsbanks Idrætslederpris til Svend Guld i 1974.
Foto: Aase Baden Lauridsen.

Af Aase Baden Lauridsen

ELSKELIG
– OG ENERGISK

”Gymnastik”-pigen” Grethe Guld er mild af

Snoghøj viste vejen

sind. Men hun kan sagtens hæve røsten, når

Grethe Guld havde i 1951-1952 et ophold

hun skal. Selv om Grethe Guld er et yderst

på Snoghøj Gymnastikhøjskole, og det spo-

venligt, men også tilbageholdende men-

rede hende ind på gymnastikkens vej. Hun

neske med - en for det meste - rolig stem-

virkede i hjemmet, mens børnene var små,

meføring, kan hun godt råbe højt, fortæller

men blev via foreningsarbejde i Holstebro

hun adspurgt. Det er nemlig nødvendigt,

Gymnastikforening, HG, opfordret til at lede

når man som hun er gymnastikinstruktør.

gymnastikhold. Og hun har gjort det lige si-

Så skal man ind imellem have myndighed i

den. I en årrække instruerede hun og Svend

stemmen. Grethe Guld har i mange år sam-

sammen fire forskellige hold om ugen. I ar-

men med sin nu afdøde mand, Svend Guld,

bejdslivet var hun bogbinder og pakkerske

i lokalsamfundet stået som parret, der altid

på blandt andet Holstebro Bogtrykkeri og i

trak på samme hammel, når det gjaldt gym-

Dagbladets distribution.

nastikkens fremme. Da han var aktiv gymnast, stod han gerne forrest, oftest med

Frisk luft er bedst

Grethe ved sin side som engageret instruk-

82-årige Grethe Guld ser forbløffende ung-

tør for både børnehold, motionshold og se-

dommelig ud. Og hun har fortsat en rank

niorhold. Nu kan de ikke følges ad længere;

gang. Hun er stadig aktiv inden for gymna-

Svend døde for to år siden i en alder af 85 år.

stikken, hun er instruktør for et m/k-mo-

Grethe savner Svend, men siger, at ”det

tionshold – hver tirsdag formiddag i gym-

går jo. Og jeg er meget glad for, at jeg har

nastikhuset i Danmarksgade. Her er den

gymnastikken nu, da Svend ikke er mere”.

ældste deltager 87 år.

Heldigvis bor ægteparrets tre sønner

Hun dyrker også selv gymnastik på et

med familie, der inkluderer syv børnebørn

hold, som har time lige efter hendes eget

og seks oldebørn, i og omkring Holstebro. I

m/k-hold - og dagen efter hos veninden

familien er der et godt sammenhold.

Ruth Hyldahl. Og hun går og cykler meget,
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Grethe Guld og hendes mand Svend Guld blev i 1999 af
daværende Holstebro-Postens læsere udpeget som
Årets Holstebroere. Foto: Aase Baden Lauridsen.

tager ofte Ringvejen på cyklen. ”Så får man

initiativ til rejser for DGI-medlemmer her fra

frisk luft, det er bedre end at benytte en mo-

området, og siden inden for HG. Disse rejser

tionscykel”, erklærer hun.

var der stor tilslutning til. Grethe og Svend
var altid med på rejserne, også da Svend til

Svend skiftede mening

sidst måtte bruge rollator. ”Da Svend følte,

Grethe og Svend blev medlem af Holstebro

han ikke længere kunne have ansvaret for

Valgmenighed for omkring syv år siden,

det, sagde han, at nu måtte Ruth og hendes

fordi hun altid så gerne havde villet det. (Og

mand Erik tage over. Og det gjorde de så”,

her kommer noget, som præsten ikke bør

fortæller Grethe Guld.

se, for så bliver han bare for vigtig): ”Der gik

Svend Guld stod også i spidsen, når HG’s

mange år, før det blev en realitet, for Svend

årlige vinterfest skulle afholdes i januar. I

gik ikke meget i kirke, det betød ikke så

dag varetages dette af Grethe Guld og Ruth

meget for ham. Men så havde vi Peter til et

og Erik Hyldahl. De har hjælp af en række fri-

foredrag i DGI… Og efter vi blev medlemmer

villige til det praktiske.

af valgmenigheden, ville Svend helst i kirke
hver søndag”, Grethe smiler ved tanken.

Raske gymnaster
Der kunne førhen komme over 300 til dette

Idémagere

arrangement; til dette års fest var de om-

Svend og Grethe Guld har begge været en

kring 160. Men som Grethe siger: ”Der er

slags iværksættere. Da det at dyrke stav-

en tid for alt, tiderne har også forandret sig.

gang blev kendt som en god motionsform,

Folk har i dag så meget at se til. 160 personer

startede de hold i Holstebro, som fik mange

forsamlet til en foreningsfest er da heller

ud at motionere med stavene i hånd. Gre-

ikke så få endda”! Og de to kvinder arbejder

the går fortsat stavgang hver mandag, nu

fortsat med at skabe de hyggelige rammer

er gå-holdet dog noget mindre end i sin tid.

for dem, som gerne vil samles til vinterfe-

Hun nyder i øvrigt også at gå til foredrag i

sten: ”Det er da ikke noget at snakke om.

Højskoleforeningen og i HK, og hun strikker

Sådan nogle gamle gymnaster kan sagtens

meget til sine små og store efterkommere.

blive ved!” - slår Grethe Guld muntert fast.

Svend Guld tog også for mange år siden
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MØDER OG
ARRANGEMENTER
Søndag den 1. marts, mandag den 2. marts

Nationalpark Thy. Første stop bliver ved

og tirsdag den 3. marts: Martsmenigheds-

Danmarks næstmindste kirke, den senmid-

møderne, foregår i år i Skolegade 32. Se ud-

delalderlige Lodbjerg Kirke, hvor der fortæl-

førligt program andetsteds i bladet.

les om kunstneren Maja Lisa Engelhardts
udsmykning af kirken. Tæt ved ligger det en-

Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Kredsmøde

somme Lodbjerg Fyr bygget i 1883 af svensk

Grundtvigsk Forum, Skærum Mølle. Provst

granit. Her indtager vi et let måltid. Turen går

Kræn Christensen, Hjerting, taler over em-

herefter nordpå over Nørhå, forbi Fadders-

net: Husk at være vågen i åbningstiden! Pris

bøl Mølle til Tvorup Klitplantage. Her gøres

kr. 50,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen

et kort ophold ved gården Egebaksande,

senest 6. marts.

opført i 1863 af kaptajn Jagd på den udtørrede Sjørring Søs jorder. Et forunderligt byg-

Torsdag den 12. marts kl. 19.30: Valgme-

ningsværk i skotsk stil i klitplantagens ud-

nighedens generalforsamling i Skolegade

kant. Herfra kører vil til Tvorup kirkeruin. På

32 umiddelbart efter gudstjenesten i kirken

dette fredfyldte sted lå indtil 1794 Tvorup

kl. 18.30. Se dagsordenen side 5.

sognekirke, som man da fik tilladelse til at
nedrive, fordi sognet var ødelagt af sand-

Onsdag den 29. april kl. 19.00: Koncert i

flugt. Dernæst kører vi ned gennem Thy til

valgmenighedskirken. I lighed med tidlige-

det idylliske Doverodde på østkysten, med

re år får vi besøg af dygtige MGK-elever fra

udskibningsbro og stor købmandsgård fra

Holstebro Musikskole. Gratis entré.

1854. Købmandsgården er nu omskabt til
et udstillingssted og restaurant, hvor vi skal

Søndag den 31. maj: Valgmenighedens år-

indtage aftensmaden sidst på eftermidda-

lige udflugt til klitplantagernes Thy er i år

gen. Pris kr. 250,00. Tilmelding til Karen Bjer-

en heldagstur, hvor vi kører fra Skolegade

re Madsen eller Anna Thordal-Christensen

kl. 10 og kommer hjem ca. kl. 18.00. Turen

senest den 22. maj.       

ledes igen i år af museumsinspektør Esben
Graugaard, og vi skal køre gennem nogle

Fredag den 5. juni kl. 14.00: Grundlovsmø-

af de smukke klitlandskaber, der nu udgør

de på Nr. Vosborg. Foredrag ved Allis Hel-
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VIGTIGT!
Forretningsføreren og kassereren takker for alle de 400 skatteattester, som vi på
nuværende tidspunkt har fået adgang til. Det letter forretningsførerens arbejde
meget betydeligt. Derfor vil vi her stærkt opfordre de resterende 600 medlemmer,
der endnu ikke har været inde på deres skattemappe - og dermed ikke har givet forretningsføreren bemyndigelse til at indhente oplysning om den skattepligtige indkomst - til snarest at gøre dette. På forhånd tak!

leland, kunsthistoriker og tidl. direktør for

Tirsdag den 8. september kl. 17.00: Grundt-

Statens Museum for Kunst, og derefter musi-

vigs fødselsdag, som fejres med gudstje-

kalsk underholdning ved Vestervig Kammer-

neste i Råsted kirke med Bertel Haarder,

kor under ledelse af Vibeke Aarkrogh. Der er

der ligeledes vil holde fødselsdagstalen på

gratis adgang til selve grundlovsmødet og

Skærum Mølle, Flere informationer i næste

ingen tilmelding, ligesom kaffe kan købes på

nummer af kirkebladet.

stedet. Arrangeres i samarbejde med Bøvling Valgmenighed, Lemvig Valgmenighed,

Onsdag den 21. oktober: Koncert i valg-

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Holste-

menighedskirken med gruppen Zenobia.

bro Højskoleforening og Nr. Vosborg.

Arrangeres i samarbejde med foreningen
Norden. Flere informationer i næste num-

Søndag den 7. juni: Årsmøde i landsforenin-

mer af kirkebladet.

gen Fri- og Valgmenigheder i Rødding. Program vil blive lagt frem i kirken.

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med Lillian Hjort-West, Bornholms

Søndag den 23. august – lørdag den 29.

Højskole, om den franske sangerinde Edith

august: De midt- og vestjyske valgmenighe-

Piaf. Arrangeres i samarbejde med Holste-

ders højskoleuge på højskolen ”Østersøen” i

bro Højskoleforening. Flere informationer i

Aabenraa. Opholdet arrangeres af Kjellerup

næste nummer af kirkebladet.

Valgmenighed i samarbejde med højskolen.
Program med tilmeldingsblanket vil blive
lagt frem i kirken.
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. marts - 1. juli 2015

1. marts

2. s. i fasten

10.30

Kaj Mogensen

					 Martsmenighedsmøderne
8. marts

3. s. i fasten

12. marts		

10.00

Peter Hedegaard

18.30

Gudstjeneste og generalforsamling

15. marts

Midfaste		

Ingen gudstjeneste

22. marts

Mariæ bebudelsesdag

Ronald Risvig

10.00

29. marts

Palmesøndag

10.00

Peter Hedegaard

2. april

Skærtorsdag

19.00

Peter Hedegaard

3. april

Langfredag

10.00

Peter Hedegaard

5. april

Påskedag

10.00

Peter Hedegaard

12. april

1. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

19. april

2. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

26. april

3. s. e. påske

9.00

1. maj

St. Bededag

10.00

Ronald Risvig
Peter Hedegaard

					 Konfirmation
3. maj

4. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

5. maj

Befrielsesdagen

18.30

Peter Hedegaard

10. maj

5. s. e. påske		

Ingen gudstjeneste

14. maj

Kristi himmelfartsdag

10.00

Peter Hedegaard

17. maj

6. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

24. maj

Pinsedag

10.00

31. maj

Trinitatis søndag		

Udflugt - ingen gudstjeneste

7. juni

Peter Hedegaard

1. s. e. trinitatis		

Årsmøde - ingen gudstjeneste

14. juni

2. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

21. juni

3. s. e. trinitatis

10.00

Kurt V. Andersen

28. juni

4. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

5. juli

5. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

Mellemtoften

11.00

Birkehøj

14.30

Plejehjem
10. marts
5. maj

					

Sangtime
Fejring af befrielsesdagen

