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VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

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: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838,  
e-post: asger.brodersen@skolekom.dk  

Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Poppel Allé 4, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857 / 3029 1631,  
e-post: thordal-christensen@webspeed.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:  
Inger Bjerring, Jagtvej 9, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf.: 9741 1748, e-post: inger.bjerring@gmail.com 

Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk

Tove Agerbo, Pile Allé 100, 7500 Holstebro, tlf. 9742 0523, e-post: ht@sport.dk 

Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf.  2382 4053,  
e-post: hnaulum@fiberpost.dk

Kirkesanger: Carsten Smith, Elsøvej 121, 7900 Nykøbing M, tlf. 2422 8140,  
e-post: kirkesanger@outlook.dk

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. 2367 8822,  
e-post: phvalgm@mail.dk.  
og  
Valgmenighedpræst: Margrethe Dahlerup Koch, V. Strandsbjerg 32, 6950 Ringkøbing, tlf. 2114 3658,  
e-post: mdkoch@mail.dk 

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, tlf.: 2367 8822 / 2114 3658,  
bedst torsdag kl. 16.00 - 17.00 gerne efter aftale. Mandag fridag. 

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

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. 

Ferie 
Margrethe Dahlerup Koch holder ferie fra den 27. juni til den 17. juli og fra den 17.  -  23. oktober. 
Peter Hedegaard holder ferie fra den 18. -  31. juli og fra den 26. september til den 2. oktober.

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 30. september 2016. 



3

BREV FRA 
PRÆSTERNE

Mens dette brev skrives, er vi midt i forsom-

meren, der byder på temperatursvingnin-

ger på op til 20 grader. Hagl den ene dag, he-

debølge den anden. Vi kan se tilbage på et 

forår med megen glæde, stor deltagelse til 

søndagens gudstjeneste og til helligdagene 

og festlige afslutninger med konfirmation 

og minikonfirmander. 

 På generalforsamlingen i marts fortalte 

vi om vores samarbejde og om mulige til-

tag. Vi er begge i tjeneste undtagen i ferie-

perioder. Vi deler ikke op, så den ene tager 

den ene uge, og den anden den anden uge. 

Men den øgede bemanding giver os mu-

lighed for at komme endnu bedre rundt til 

menigheden. Så brug os endelig. 

 Vi har påbegyndt en række aftener, hvor 

vi mødes og synger fra salme- og højsko-

lesangbogen. Nyligt er der udkommet en 

samling af 100 nye salmer, som vi senere vil 

tage op. 

 Margrethe påtænker at holde studie-

kredsaftener om 1. Mosebog i september, 

oktober og november - mere om det her i 

kirkebladet. 

 Litteraturformiddagene vil blive forøget, 

men flyttet til januar og februar. 

 Endvidere vil vi kunne sige ja til under-

visning på skoler og institutioner, ligesom 

samarbejdet med Skovvang vil fortsætte. 

 For os begge er det en berigelse at få en 

kollega efter mange år som enepræster. Vi 

håber, det bliver til gavn og glæde for me-

nigheden.

Margrethe Dahlerup Koch

Peter Hedegaard

NYT FRA KUNSTUDVALGET

I september og oktober måned vises en udstilling i Skolegade 32 med tekstil-

billeder og patchworktæpper, der er syet af Sonja Hansen, som bor her i Holstebro. 

Sonja fortæller følgende om sine arbejder: At arbejde med tekstiler har altid været min 

hobby og ind imellem også mit erhverv. Både billeder og tæpper er dels fremstillet på ma-

skine og dels i hånden.
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Siden sidste blad udkom, har vi bl.a. haft ge-

neralforsamling, konfirmation, afslutning 

for minikonfirmander og også sommer-

udflugt, som i år var et besøg på Holstebro 

kirkegård med museumsinspektør Esben 

Gravgård som en eminent fortæller.

 
Generalforsamlingen

Her blev der stillet diverse ændringsforslag 

til vores vedtægter. De fleste blev vedtaget, 

og de nye vedtægter er efterfølgende ble-

vet godkendt af biskoppen, hvilket jo bety-

der, at de er gældende nu. Desuden blev der 

udtrykt ønske om, at bestyrelsesreferater 

lægges ud på valgmenighedens hjemme-

side. Bestyrelsen har senere besluttet at 

imødekomme dette ønske, men selvfølge-

lig vil der stadig være mulighed for at læse 

beslutningsreferaterne på opslagstavlen i 

våbenhuset.

 Der var genvalg til de bestyrelsesmed-

lemmer, der var på valg, og med hensyn til 

suppleanter blev det genvalg til Elisabeth 

Bruun og nyvalg til Anne Tersbøl Melsen.

 
Arkivmateriale – hjælp os!

Skulle der være nogle medlemmer, der lig-

ger inde med gamle avisudklip eller bøger, 

der kan fortælle om valgmenighedens hi-

storie fra dengang - ja så er vi de glade mod-

tagere af det. Vi har en forpligtigelse til at 

værne om vores fælles historie.

 
NORBUSANG

Som noget ganske særligt var Holstebro 

Valgmenighedskirke vært ved en festival for 

nordiske børne-  og ungdomskor i Holste-

bro henholdsvis den 4. og 5. maj. Om afte-

nen den 4. maj var der ca. 550 børn og unge, 

der sang ganske fortryllende sammen med 

MidtVest Pigekor, og aftenen efter var der 

ligeledes en fin koncert med adgang for alle. 

 
Adresseændring - hjælp

Bestyrelsen vil gerne igen anmode om, at 

de medlemmer, der ændrer adresse, husker 

at give besked enten til forretningsføreren 

eller formanden om ændringen. Hver gang 

vi sender kirkebladet ud, er der ca. 25 breve, 

der kommer retur til os med påtegnelsen: 

ukendt adressat. 

 

Med ovenstående små udpluk fra besty-

relsesarbejdet sender vi fra bestyrelsen en 

hilsen til alle med ønsket om en god som-

mer(ferie), men også med ønsket om et på 

gensyn til vore gudstjenester og efterårsar-

rangementer i Skolegade.

NYT FRA 

BESTYRELSEN
af Karen Bjerre Madsen
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PERSONALIA

DØBTE

12. juni 2016:  Agnete Elisabeth Schrøder, datter af Kristine Rebekka Skov Schrøder 

 og Jens Jacob Schrøder, Ole Rømersvej 20, 7500 Holstebro.

VIEDE OG KIRKELIGT VELSIGNEDE

2. april 2016:  Iben Marie Kalsgaard Byrdal og Morten Kalsgaard Byrdal, Ålekrogen 9, 8800 Viborg.  

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed) 

2. april 2016:  Carlo Kjærgaard Johansen, født 1922, Frejasvej 5, 7500 Holstebro

17. maj 2016:  Gerda Pedersen, født 1933, Parkvej 90, 1, 12, 7500 Holstebro

20. maj 2016:  Preben Kalsgaard, født 1956, Havbakken 4, Naur, 7500 Holstebro

IND- OG UDMELDELSER

I perioden har der været 5 udmeldelser og 34 indmeldelser. 

3 er afgået ved døden. Valgmenigheden tæller nu 1278 medlemmer.

Adam Thanh Petersen Amstrup

Adam Meftahi Møller

Anne Marie Cederdorff Benton

Ea Kragh Brink Nielsen

Emilio Lothar Ryberg Phillip

Gustav Ulrik Grove

Ian Marc Brandt Lynge

Laura Tersbøl Melsen

Liv Steenberg Granberg

Lærke Nørskov Laursen

Martin Bruun Wium

Mia Maja Krog

Sebastian Hollmann Øland

Sigrid Grube Hastrup

Signe Dyrberg Lauridsen

Simon Viktor Husted Nielsen

Tobias Yoo Potter

Viktor Holk Gamskjær

Victoria Kristoffersen Ravnsbæk

Bededag den 22. april blev følgende unge mennesker konfirmeret:

KONFIRMATION

På fotoet på kirkebladets forside kan man se den glade flok og to tilfredse præster i aprilsolskin.
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OG DET SKETE

I DE DAGE …

For 100 år siden – i 1916

Søndag den 25. juni fandt en usædvanlig 

begivenhed sted i menigheden. Morten 

Larsen, menighedens præst siden 1888, var 

mere og mere blevet draget ind i udadvendt 

virksomhed: Fra 1904-10 sad han som med-

lem af det første kirkelige udvalg, hvor han 

kæmpede for kirkelig frihed, han underviste 

på menighedsskolen Liselund i Slagelse, han 

var medlem af Kirkeligt Samfunds styrelse (i 

dag Grundtvigsk Forum), i mange af de nye 

grundtvigske kredse rundt i landet kom han 

fast som prædikant og foredragsholder – 

kort sagt var behovet for en medhjælper 

derfor nærliggende. Bestyrelsen var af den 

indstilling, at selv om man helst så Morten 

Larsen på frimenighedens prædikestol hver 

søndag, fandt man det uforsvarligt at hindre 

ham i at virke ud over landet, hvor der kald-

tes så stærkt på ham.

 Allerede i sommeren 1915 havde Morten 

Larsen haft kontakt med en ung teolog, Jens 

Krustrup, som var lærer på Kvissel Højskole, 

for at lufte tanken om at få ham som med-

hjælper/kapellan, og ønsket blev fremlagt 

for bestyrelsen sidst på året. Man besluttede 

at lægge ønsket frem på et menighedsmøde 

først i 1916. Krustrups årlige løn skulle være 

600 kr. fra Liselund, 500 kr. fra frimenighe-

den og ¼ af højtids- og høstofferet. Liselund 

skulle altså være med til at betale for Mor-

ten Larsens fravær fra sin menighed. Med 

et stort flertal vedtoges denne ordning, og 

den 6. april begyndte Jens Krustrup sin præ-

stevirksomhed som uordineret medhjæl-

per. Sådan set kunne han uden videre have 

fortsat på denne måde, da menigheden på 

det tidspunkt (siden 1914) var en frimenig-

hed, hvor enhver person om ønsket kunne 

varetage præstegerning. Men flere præster 

anbefalede af hensyn til ”den unge mands” 

muligheder for senere eventuelt at kunne 

få embede i Folkekirken at iværksætte en 

ordinær ordination ved en af landets biskop-

per. Dette var dog ikke Krustrups ønske; han 

ønskede at blive ordineret af Morten Larsen, 

som havde betydet så meget for ham siden 

hans tidlige ungdom, og at ordinationen 

fandt sted i frimenighedskirken midt i den 

kreds, som han skulle betjene.

 Og denne – man kan godt sige historiske 

– ordination var det, som fandt sted den 25. 

juni. Historisk var det ikke noget specielt, at 

ordinationen ikke fandt sted i en domkir-

ke – undertegnede blev selv ordineret i den 

kirke, hvor jeg fik mit første embede. Nej, 

det historiske var selve det enkle og smuk-

Af Jannik Bojsen-Møller
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ke ritual for en ordination: Krustrup gik op 

til alterskranken, knælede ned, og mens to 

af menighedens ældste og Morten Larsen 

lagde deres hænder på ordinandens hoved, 

udtalte Morten Larsen disse indvielsesord: 

”Holstebro Frimenighed giver herved i Jesu 

Kristi menigheds navn dig, Jens Nielsen Kru-

strup, fuldmagt til at tjene som præst her og 

alle vegne, hvor kristne har brug for din tje-

neste”. 

 Jens Krustrup virkede derefter som med-

hjælper for Morten Larsen indtil 31. august 

1927, hvorefter han som vedtaget på en 

ekstraordinær generalforsamling den 20. 

september 1926 indtrådte som Morten Lar-

sens efterfølger som frimenighedens præst, 

og Morten Larsen fortsatte som medhjæl-

per, så langt kræfterne rakte indtil sin sidste 

gudstjeneste den 27. januar 1935.

For 50 år siden – i 1966

Den 25. marts blev en skelsættende dag i 

menighedens historie. Siden den 1. maj 1914 

havde man været frimenighed, men allerede 

i forbindelse med ansættelsen af Niels Bund-

gaard som menighedens præst i 1942 havde 

der været debat om en eventuel overgang 

til atter at blive valgmenighed. Pastor Bund-

gaard havde nemlig betinget sig ret til, så-

fremt han skulle blive ansat, at stille forslag 

om menighedens overgang til valgmenig-

hed. Han frafaldt dog i første omgang dette 

med tilsagn om, at spørgsmålet senere ville 

blive taget op til overvejelse.

 Det var så dette, der skete i 1966 – i følge 

pastor Bundgaard ikke på hans foranledning 

– kun indirekte kunne han siges at have væ-

ret årsag til bestyrelsens beslutning om efter 

flere henvendelser at fremlægge sagen på et 

menighedsmøde. Det var et sådant menig-

hedsmøde, der blev afholdt den 25. marts 

– velsagtens om eftermiddagen eftersom 

menighedens medlemmer indkaldtes til to 

ekstraordinære generalforsamlinger sam-

me aften med den tilføjelse, at en beslutning 

skulle træffes her. – Hvad enhver kan fore-

stille sig, rejste der sig voldsomme protester 

over indkaldelsen til to generalforsamlinger i 

forlængelse af hinanden samme dag, hvilket 

selvfølgelig ikke gav ordentlig tid til overve-

jelse, men alligevel gik man over til første 

skriftlige afstemning, og efter en halv times 

pause gik man over til den anden generalfor-

samling. Overgangen til valgmenighed blev 

besluttet med mere end det i frimenighe-

dens vedtægter foreskrevne flertal. 

 Argumenterne for overgang til valg-

menighed var væsentligst, at forholdene i 

Folkekirken og dens forhold til staten var 

anderledes end i 1914, da menigheden blev 

frimenighed, at der var uvilje imod, at vielser 

med borgerlig gyldighed ikke kunne finde 

sted i frimenighedskirken, men at brudepar-

ret først måtte lade sig borgerligt vie, og at 

unge mennesker i forbindelse med for ek-

sempel stillingsansøgninger kunne møde 

vanskeligheder, når det erfaredes (det frem-

gik jo af dåbsattesten), at den pågældende 

ikke var medlem af Folkekirken. Også udsig-

ten til, at valgmenigheder måske med tiden 

kunne opnå en form for statstilskud, var et 

argument, der var inde i billedet.
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Fortsat fra forrige side

I forbindelse med ansøgningen om at få 

frimenigheden anerkendt som valgmenig-

hed gjorde Kirkeministeriet forståeligt nok 

indsigelse mod afholdelsen af de to gene-

ralforsamlinger på samme dag, men efter 

forhandlinger i ministeriet fandtes dog alle 

formaliteter i orden. Og den 16. november 

1966 anerkendtes Holstebro Frimenighed 

så som led i Folkekirken som valgmenig-

hed.

For 25 år siden – i 1991

Den 22. februar holdtes ungdomsmøde i 

Valgmenighedens Hus, hvor dykkeren Gert 

Normann Andersen fortalte om sine ople-

velser i forbindelse med undersøgelser og 

bjergning fra sunkne skibe langs den jyske 

vestkyst. Det er samme Gert Normann, der 

er manden bag det netop åbnede Sea War 

Museum i Thyborøn om Jyllandsslaget for 

100 år siden – verdens største søslag.

Fra marts til maj har 17 minikonfirmander 

mødtes hver tirsdag eftermiddag. Nogle 

gange i kirken, andre gange hos Lissi Mad-

sen og Asger Brodersen i Ågade, hvor vi har 

fået lov til både at låne køkkenet, så vi kunne 

bage jødiske påskebrød, og låne værkste-

det i kælderen, hvor minikonfirmanderne 

under Asgers kyndige vejledning har bygget 

kirkeskibe. Vi har også været på udflugt til 

Egekirkegården og til Viborg domkirke, hvor 

vi lærte mere om kunstneren Joakim Skov-

gaard, som i vores kirke har malet altertav-

len, men i domkirken har udsmykket både 

loft og vægge.

Vi afsluttede forløbet med en gudstjeneste 

lørdag den 21. maj, hvor minkonfirmander-

ne bl.a. bad indgangsbøn og illustrerede 

pinsedags under, hvor disciplene pludselig 

ved Helligåndens hjælp kunne tale alver-

dens sprog, så evangeliet om Jesus kunne 

forstås og høres af alle.

MINIKONFIRMANDER

Tegning: Mads Emil Obel
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Vi har sat os i solen denne dejlige eftermiddag 

i maj for at snakke sammen. Han generes lidt 

af solen, han får den lige ind i ansigtet, men 

siger ikke noget, holder blot hånden for.  Hun 

siger – ”jeg henter lige din kasket til dig” – og 

rejser sig og går ind i huset efter den. 

 Sådan en omsorg har en god hustru for sin 

mand. Også selvom de har levet det meste af 

livet sammen – eller måske netop derfor.

 Det modne ægtepar, der her er tale om, er 

forhenværende mangeårig rektor for Ring-

købing Amts Sygeplejeskole, Else Cederdorff, 

og hendes kunstnermand og underviser i 

billedkunst igennem 36 år på Holstebro Gym-

nasium, Paul M. Cederdorff. De har for længst 

holdt guldbryllup sammen og har i 27 år væ-

ret medlem af Holstebro Valgmenighed.

Valgte kirken fra

Efter en opvækst, hvor det at gå i kirke og i søn-

dagsskole var en naturlig del af livet, fravalgte 

Else Cederdorff i en periode folkekirken. 

 ”Som ung sygeplejerske fandt jeg Indre 

Missions præster for anmassende. De træng-

te sig på hos patienterne, også selv om disse 

havde frabedt sig besøg af dem, og talte om 

død og ødelæggelse. Jeg måtte ganske enkelt 

have en pause,” fortæller Else Cederdorff.

 Hendes altid diskussionslystne mand 

meldte sig ud allerede i soldatertiden efter 

en heftig debat med feltpræsten, fordi den-

ne mente at kunne retfærdiggøre det at slå 

ihjel, hvilket synspunkt absolut ikke er Paul 

Cederdorffs.

Familien fulgtes ad

I forbindelse med det ældste barn Peter og 

hustru Anes første barns dåb blev forbin-

delsen med folkekirken genoptaget. Det er 

derfor, Else så tydeligt kan huske, at det er 27 

år siden, hun og Paul meldte sig ind i valgme-

nigheden.

 ”Peter og Ane ville gerne have deres barn 

døbt i kirken. Så vi valgte alle at blive medlem 

af Holstebro Valgmenighed.”

Et stamtræ til præsten

Med tiden er familien vokset, ikke så lidt 

endda. Den er nærmest blevet en klan...

 Else og Paul Cederdorff fik sammen søn-

nen Peter, der er uddannet lærer og udøven-

de kunstner, og datteren Anja, der er uddan-

net sygeplejerske. Begge er både døbt og 

konfirmeret.

 Peter er gift med Ane, der er uddannet 

sygeplejerske. De har sammen fire børn. 

Anja er gift med amerikanskfødte Mark, der 

er uddannet fysioterapeut. Ægteparret har 

EN FAMILIE, 

DER KOMMER 

HINANDEN VED

Fortsættes næste side

Else og Paul M. Cederdorff fotograferet en forårsdag i 
haven ved hjemmet i Mejdal. 

Tekst og fotos: Aase Baden Lauridsen
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tre børn. Sidste skud på familiestammen er 

to oldebørn, som Peter og Ane er bedstefor-

ældre til. Lagt sammen løber tallet op på 15, 

når vi også tæller ”genboerne” med, Pauls 

bror Erik og dennes hustru Kirsten. De bor få 

hundrede meter væk.

 ”Familieforholdene – altså hvem der er 

hvem, og hvem kom først – har vist skabt 

en smule forvirring hos vores præst. Peter 

har sagt, at han næsten burde have en stam-

tavle for at kunne finde ud af det,” siger Paul  

Cederdorff med smil på læben

 Hele den meget sammentømrede fami-

lieflok var senest i kirke for kort tid siden, da 

Anja og Marks yngste barn, Marie blev konfir-

meret.

Sammentømret

Vi vender lige tilbage til ordet ”sammentøm-

ret”. For dét er familien Cederdorff, som det 

sjældent ses. Måske ikke så sært, når man 

tænker over artiklens indledning…

 Da Else og Paul i sin tid kom til Holstebro, 

var det i fodsporene på hans forældre, som 

havde købt en grund i Mejdal og bygget hus 

der. Da Else og Paul skulle finde sig et sted at 

bo, var Cederdorff senior parat til at hjælpe. 

Mens Paul var optaget af andet, kiggede han 

og svigerdatteren ind i det sted i nabolaget, 

hvor det unge par eventuelt kunne begynde 

deres nye tilværelse under fælles tag. Stedet, 

hvor de bor i dag, lå næsten i forældrenes 

baghave, og hvor det unge par fik indrettet 

en ca. 80 m2 bolig, havde der tidligere bl.a.  

været grisestald og hønsehus. Den omstil-

lingsparate Else fandt stedet ganske udmær-

ket, hun kunne levende forestille sig, hvordan 

her kunne komme til at se ud. Svigerfar hjalp 

til med den første ombygning, siden også 

med tilbygninger. Stedet blev snart omskabt 

til et rummeligt og gæstfrit hjem, hvor der al-

tid var plads til en til.

 Til huset hører en stor grund, hvorfra der er 

foretaget en udstykning. Her har Peter og Ane 

for mange år siden opført et hus og bor med 

deres familie. Hvor Pauls forældre boede, har 

Anja og Mark med familie slået sig ned, så hele 

klanen bor meget tæt på hinanden.

Et livsværk

Den efterhånden internationalt kendte ma-

ler og skulptør er ligesom sin bror Erik en stor 

elsker af gedigen jazz. Igennem mange år var 

Paul medarrangør af Holstebro Internationa-

le Jazzfestival, som var med til at trække man-

ge mennesker til Holstebro og til hjemmet i 

Mejdal. Else og Pauls børn har således siddet 

på skødet af nogle af verdens mest kendte 

jazznavne.

 Disse musikalske aktiviteter er for længst 

klinget ud. Men Paul arbejder fortsat, han har 

netop lagt sidste hånd på det store skulp-

turværk ved Thyborøn, mindeparken for 

verdens største søslag, Jyllandslaget 1916. 

Desuden søger ægteparret at holde Det lille 

Galleri, som også findes på matriklen, og som 

rummer mange gode værker fra den produk-

tive kunstners hånd, åben hver torsdag (når 

der ikke er andre aftaler som eksempelvis ud-

stillinger i kalenderen).

Fortsat fra forrige side
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Familien ferierer

Ægteparrets børn med 

deres mager og deres 

børn har alle været iv-

rige til at tage med, når 

mor Else og pater fami-

lias Paul tager initiativ 

til oplysende udflugter. 

Påsken er for familien i 

mange år blevet brugt på 

”dannelsesrejser” til lan-

dets historiske steder. Eksempelvis Roskilde 

Domkirke, Jellingestenene og Kronborg er 

blevet grundigt studeret. I Sverige er gennem 

mange år naturen og helleristninger (til inspi-

ration for kunstneren selv) blevet undersøgt, 

og her har familien badet og fisket og levet.

Det gamle skidt

Al den megen opsøgen af kultur blev for nog-

le år siden næsten for meget for førnævnte 

lille Marie, da hele familien stod på Born-

holm neden for Hammershus og kiggede op 

mod den store slotsruin.

 ”Hvorfor skal vi gå hele vejen derop til alt 

det gamle l…, når vi lige så godt kan se det 

hernedefra?!”  lød det bramfrie spørgsmål 

fra den lille Marie, som dog – skal det tilføjes 

– troligt fulgte med op på Hammershus. For 

det handlede jo alligevel om en udflugt med 

familien…

Sjældne meldinger

Hvad Else og Paul har oplevet sammen og 

hver for sig med hver deres meget spænden-

de arbejdsfelter kunne fylde en hel bog. Den-

ne artikel ender ud med et enkelt spørgsmål 

til dem hver. Først det til Else: ”Hvordan har 

det været at være gift med en kunstner?”

 ”Det har været befriende. Det har været 

givende at se livet fra en anden vinkel end 

den, jeg var vant til gennem mit arbejde. Paul 

har jo gennem sit kunstneriske virke haft en 

stor berøringsflade; huset har ofte været 

fyldt med gæster, som var spændende at 

være sammen med og diskutere med.”

 Til Paul M. Cederdorff må det oplagte 

spørgsmål være: ”Hvordan har det været at 

være gift med en Else?”

 ”Else er et godt menneske. Hun har 

ikke været svær at være gift med.” Paul M.  

Cederdorff lyder et øjeblik helt alvorlig. Men 

så kommer det fra ham – gavtyveagtigt:

 ”Hvis en situation har været ude på kan-

ten, så har vi et udtryk her i huset, som vi 

godt ved, hvad betyder. Så har man fået en 

melding!” Paul smiler lunt.

 Når man betragter parret, som de sidder 

i solen og smiler til hinanden, kan man ikke 

tro, der over år er blevet sendt ret mange 

”meldinger” af sted…

En del af udstillingen i 
Det lille galleri, der rummer 
mange arbejder fra den produktive 
kunstners hånd.
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Aftenen var så smuk. Luften var blød som 

lunet mælk, tæt af væde og stille som et 

roligt åndedræt. Jeg sad derude under den 

åbne, gavmilde himmel i de magiske timer 

før midnat, hvor alt for en stund sættes på 

pause, mens sanserne skærpes, og lyde og 

dufte vinder frem, og hvor tanker sættes fri, 

blot fordi man for en stund tier og lytter. 

”Jeg lægger mig i læet her ved storrugens 

rod, jeg lytter og jeg lytter, til det synger i mit 

blod”.

Sådan indledte Jeppe Aakjær i 1906 sit ”For-

spil” til ”Rugens sange”. I den blide majaften 

slog det mig med ét, at kernen i hele Aa-

kjærs virke måske netop var hans evne til at 

lytte og hans utrættelige kamp for at frisæt-

te det, han lyttede sig frem til: det inderste 

i naturen, i det enkelte menneske, livet selv, 

som det strømmer i naturens rytme og i det 

enkelte menneske gennem generationer, 

og som forlener både naturen og menne-

sket med et skænket og ukrænkeligt værd.  

I år fejres 150 året for Aakjærs fødsel, og der 

er al mulig grund til lyttende at fordybe sig i 

mere end blot Aakjærs velkendte sange, for 

forfatterskabet og hans erindringer, artikler 

og taler er ikke blot velskrevne tidsbilleder 

fra en svunden tid. De åbenbarer også et 

natursyn, menneskesyn og historiesyn, der 

har stor aktualitet og på tankevækkende vis 

går i dialog med vor egen tids udfordringer. 

Men måske er det netop Aakjærs evne til at 

lytte, der i særlig grad gør ham til et berigen-

de bekendtskab.  Aakjær lyttede til rugens 

sang, havrens ringlen, bækkens pludren og 

hedens stilhed og lyttede sig frem til erken-

delsen af, at havren er ”mer end gumlekost 

for øg og fæ”, at den har et eget værd, der 

forløses gennem sansningen, en æstetisk 

værdi, der er hinsides det, ”kolde hjerner” 

kan forstå, men som ikke desto mindre kan 

erfares af den, der selvforglemmende lyt-

ter; ”den, som ydmyg lægger øret til, /hører 

lærkens triller i mit spil”. Aakjær lagde øret til 

DEN, SOM YDMYG 

LÆGGER ØRET TIL …
Af organist og sanger Anette Kjær, Sabro
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”livets rytme døbt i sommerdræ” og nåede 

ind til de tidløse stemninger: glæden ved 

duggen, der ”dynker et strå” og længslen til-

bage til alt det, der ”gemmes i mit sind”.

Aakjær lyttede til sprogets rytme, til dia-

lekternes klang og til historiens sang. Han 

lyttede sig ind til menneskeskæbnerne på 

samfundets skyggeside og så det enkelte 

menneskes værd bag den ydre armod: vej-

manden, hjorddrengen, tyendet på landet 

og de undertrykte og ufri skæbner, der var 

underlagt herremandens luner, missionens 

mørke eller de intellektuelles hovmod. 

Når han havde lyttet længe nok, så skrev 

han med en pen, der var som et tveægget 

sværd: lyrisk, blid, ydmyg og poetisk med en 

næsten religiøs understrøm, når det gjaldt 

naturen, årstidernes skiften og det erin-

dringsbundne; skarp, spydig og skummen-

de nådesløs, når det gjaldt de samtidsem-

ner, han brændte for: fredningen af heden, 

de undertryktes ret til et værdigt liv og nød-

vendigheden af at kende sin historie. 

Aakjær synliggjorde det usynlige i naturen 

og de usynlige i samfundet; alt det, han lyt-

tende havde fået til at synge i sit eget blod, 

og som for ham ikke blot var mærkesager, 

men hjertesager. Som han i sine ”Efterladte 

erindringer” påpeger, havde digtningen for 

ham kun værdi, når den var ”gjort som en 

personlig indsats for at løfte og glæde men-

neskene og gøre dem deres stilling i tilværel-

sen bevidst”.

”Stille, hjerte, sol går ned” (nr. 555 i Højsko-

lesangebogen) digtede Aakjær 16. marts 

1912, kun få uger før Titanic sank. Måske 

er det vigtigere, end vi aner, at løfte blikket 

fra instrumentbrættet og ydmyg rette det 

mod skaberværket. At kalde hjertet til ro, tie 

og lytte.

SOMMERUDFLUGT

Et billede fra vores sommerudflugt, 

der i år var en meget fin og interessant 

vandring på Holstebro Kirkegård med 

museumsinspektør Esben Graugaard. 

Fotograf: Eva Worre-Jensen
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MØDER OG ARRANGEMENTER

24. august kl. 15.00: Konfirmandundervis-

ningen begynder. Mødested: Valgmenig-

hedskirken.

Hvem var Melkisedek? Og hvad er 

moralen i historien om Tamar og Juda?

Det første spørgsmål kan man besvare, 

det andet kan man spekulere længe over, 

når man har læst 1. Mosebog. 1. Mosebog 

er det første, men ikke ældste af Biblens 66 

skrifter. Den indeholder mange af de grund-

læggende fortællinger, som ikke bare hele 

den bibelske fortælling, men også meget 

litteratur og kunst bygger på og har ladet sig 

inspirere af.

 I studiekredsen i efteråret vil vi læse 1. 

Mosebog i fire mindre bidder og mødes for 

at tale om det, vi har læst hjemmefra. 

 Vi læser teksten fra den autoriserede 

oversættelse af Bibelen fra 1992, men jeg 

vil også inddrage den oversættelse til nu-

dansk, som Bibelselskabet udsendte i 2014. 

Den hedder ”Begyndelsen og Tænkeren. 

Nudansk oversættelse af Første Mosebog 

og Prædikeren”, og er et efter min mening 

både spændende og fremragende bud på, 

hvordan de gamle ord kan formuleres i dag. 

Bogen kan købes for 169, 95 kr. hos bog-

handleren (måske endnu billigere på net-

tet).

 Studiekredsen mødes i Skolegade 32 føl-

gende torsdage fra kl. 19 til 21:

Torsdag den 22. september

1. Mosebog kapitel 1 – 11, 9: Urhistorien fra 

Skabelsen til Babelstårnet

Torsdag den 6. oktober

1. Mosebog kapitel 11,10 - 25,11: Abrahams 

historie

Torsdag den 10. november

1. Mosebog kapitel 25,12 – kapitel 36: Isak og 

Jakob

Torsdag den 24. november

1. Mosebog kapitel 37 – 50: Josef-novellen

Tilmelding og yderligere oplysninger: 

Margrethe Koch, mdkoch@mail.dk eller tlf. 

21 14 36 58 senest søndag den 18. septem-

ber.

STUDIEKREDS I EFTERÅRET

8. september kl. 17.00: Grundtvigs fød-

selsdag i Råsted kirke, hvor valgmenigheds-

præst Marianne Gyldenkærne, Bøvling Valg-
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27. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med 

skuespilleren Susse Wold, der holder et fore-

drag med titlen ”Bevægelse”. Mødet arran-

geres i samarbejde med højskoleforeningen 

og finder sted i kirken. Entré kr. 100,00.

28. - 29. oktober:  Årsmøde i Grundtvigsk 

Forum, Vartov, København. 

3. november kl. 18.00: Mortensaften med 

spisning og foredrag af Karsten Ohrt, der 

er formand for Ny Carlsbergfondet. Til-

melding til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen senest den 27. novem-

ber. Flere informationer i næste kirkeblad. 

10. november kl. 19-21: Studiekreds v/ Mar-

grethe Dahlerup Koch: Se ovenfor.

17. november k. 19.30: Blokfløjtekoncert 

med Sirena. Arrangeres i samarbejde med 

Nordvestjysk Musikkreds. Flere informatio-

ner i næste kirkeblad. 

24. november kl. 19-21: Studiekreds v/ Mar-

grethe Dahlerup Koch: Se ovenfor.

11. december kl. 16.00: Julekoncert med 

Vor Frelsers Kor fra Esbjerg. 

menighed, prædiker, og derefter på Skærum 

Mølle, hvor forstander Jørgen Carlsen, Te-

strup Højskole, holder fødselsdagstalen, og 

hvor der er fællesspisning.  Pris kr. 150,00. 

Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller di-

rekte til Skærum Mølle, tlf. 9748 1322 senest 

1. september.

15. september kl. 19.30: Orgelkoncert med 

domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, 

Haderslev. Entré kr. 50,00.

20. september kl. 19: Foredrag på Holste-

bro Bibliotek med Lise Egholm, tidligere 

skoleleder på Nørrebro i København, Arran-

geres i samarbejde med Holstebro Bibliotek. 

Billetter à kr. 50,00 kan købes på biblioteket 

og også via dets hjemmeside. 

22. september kl. 19-21: Studiekreds v/Mar-

grethe Dahlerup Koch: Se ovenfor.

25. september kl. 10.30: Efterårsmøde i 

Lemvig for de midt- og vestjyske valgmenig-

heder.  Nærmere program med tilmelding 

vil blive lagt frem i kirken.

6. oktober kl. 19-21: Studiekreds v/Margre-

the Dahlerup Koch: Se ovenfor.

11. oktober kl. 19.00: Forfatteraften på bib-

lioteket med Stig Dalager. Billetter à kr. 75,00 

kan købes på biblioteket og også via dets 

hjemmeside fra den 1. september. Arrange-

res i samarbejde med højskoleforeningen 

og biblioteket. 



3. juli 6. s. e. trinitatis 19.00 Peter Hedegaard (bemærk ændring)

10. juli 7. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

17. juli 8. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

24. juli 9. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

31. juli 10. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

7. aug. 11. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

14. aug.  12. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

21. aug. 13. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

28. aug.  14. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

4. sep. 15. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

11. sep. 16. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

   (Høstgudstjeneste. Kirkefrokost)

18. sep. 17. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

25. sep. 18. s. e. trinitatis 10.30 Efterårsmøde i Lemvig

2. okt. 19. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

9. okt.  20. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

16. okt. 21. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

23. okt. 22. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

30. okt. 23. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

6. nov. Allehelgensdag 10.00 Peter Hedegaard (Kirkefrokost)

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEM
16. aug. 14.30 Beringshaven Margrethe Dahlerup Koch

27. sep. 11.00 Mellemtoft Margrethe Dahlerup Koch

GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. juli - 1. november 2016


