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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 
Peter Hedegaard er i Rom fra 26. – 31. marts, har ferie fra 3. – 9. april, endvidere fra den 15. – 21. maj.  
Margrethe Dahlerup Koch har ferie fra den 21. – 28. april.

Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.  
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest 30. april. 
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BREV FRA PRÆSTEN

LUTHER-ROSEN
af Margrethe Dahlerup Koch

Den 31. oktober 1517 slog Luther ifølge tra-

ditionen sine 95 teser mod afladshandlen 

op. Teserne var skrevet på latin, så Luthers 

ærinde var ikke at starte en større folkelig 

diskussion om emnet. Han ønskede en aka-

demisk samtale med sine teologiske kol-

leger. Men en eller anden kvik bogtrykker, 

som vi ikke kender navnet på, så, at her var 

vist stof til mere end en intern faglig disput. 

Han fik teserne oversat til tysk, trykte dem i 

store oplag (og tjente vel selv en lille skilling 

eller fem på det), og pludselig var et oprør 

med den katolske kirke og pavedømmet 

i gang. Det oprør, som stik imod Luthers 

oprindelig intention, endte med, at vi i den 

vestlige del af kristenheden fik en katolsk 

og en protestantisk kirke.

 På forsiden af dette nummer af kirkebla-

det er et foto af det nye antependium, som 

dronning Margrethe har tegnet og broderet 

til slotskirken i Wittenberg. Et antependium 

er et klæde, som hænger ned foran alte-

ret. Man skifter antependiet alt efter, hvor 

man er i kirkeåret. Dronningens - til kirken i 

Wittenberg - er rødt, Helligåndens farve og 

martyrblodets. Derfor vil dette antependi-

um blive brugt til pinse og til 2. juledag, som 

er Stefans dag – opkaldt efter den første 

kristne martyr.

 Motivet på dronningens antependium er 

Luther-rosen, den hvide rose med det røde 

hjerte og det sorte kors i centrum. 

 Luther tegnede selv rosen og brugte den 

som en slags segl. Han satte motivet på sine 

breve og skrifter som et bevis på, at de var 

skrevet af ham og ikke falsummer.  

 Luther forklarede motivet som en billed-

liggørelse af sin teologi. I midten er korset 

i det røde, levende menneskehjerte. Det 

er udgangspunktet, siger Luther, ”for at jeg 

kunne minde mig selv om, at troen på den 

korsfæstede gør os salige”. Vi frelses, frisæt-

tes ikke ved egne kræfter, men ved at Gud 

kommer til os. Som det skete julenat, sådan 

kommer Gud stadig til verden, til os og slår 

sig ned hos os og i os. ”Min kære Herre Jesus 

Krist, gør dig en vugge i mit bryst, tag her-

berg i mit hjerte der, at jeg dig aldrig glem-

mer mer!”, synger vi med Luther i hans jule-

salme ”Fra himlen højt kom budskab her”, 

Fortsættes næste side



DØBTE

26. dec. 2016  Asger Seeberg Kongsøre, søn af Mette Kaarsholm Kongsøre og  

Lasse Seeberg  Pedersen, Skjernvej 112C, 7500 Holstebro

7. januar 2017  Lauge Gissel Hornstrup, søn af Stinne Gissel Nielsen og Simon Pejs  

Hornstrup, Kongehøjen 21, Hornshøj, 7500 Holstebro

VIEDE OG KIRKELIGT VELSIGNEDE

26. dec. 2016:   Anne Byskou Oddershede og Mikael Byskou Oddershede,  

Rolf Krakes Vej 20, 7500 Holstebro

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)

9. november 2016:   Bo Søndergaard Carstensen, født 1981, Møllegade 6, 5. th., 8000 Aarhus C

IND OG UDMELDELSER

I perioden har der været 7 udmeldelser og 10 indmeldelser. 

1 er afgået ved døden. Valgmenigheden tæller nu 1288 medlemmer. 
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PERSONALIA

Fortsat fra forrige side

nr. 95 i salmebogen.  Det er det, hjertet med 

korset skal vise.

 Og menneskehjertet med Kristi kors 

står midt i en hvid rose. Hvid, fordi hvid er 

glædens farve, jf. den hvide dåbs-, konfir-

mations- og brudekjole. I gamle dage var 

kistetøjet også altid hvidt, fordi det var det 

festtøj, man skulle møde sin skaber og frel-

ser i. ”Giv os, o Gud, vi på dit bud må leve så 

tilsammen, at vi hos dig evindelig i Himme-

rig kan få din glæde!”, digter en af de første 

danske lutherske præster, Hans Christensen 

Sthen i ”Du, Herre Krist”, nr. 52 i salmebogen. 

Den glæde, som Luther-rosens symbolik la-

der os være omfavnet af, holdt på plads i og 

holdt i ånde af.

Alterbilledet på forsiden af sidste kirkeblad er skabt af Bjørn Nørgaard. 
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1.  Valg af dirigent 

2.  Beretning v/formanden 

3.  Aflæggelse af regnskab v/kassereren

4. Forelæggelse af budget

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 og af to suppleanter, på valg er:                          

 Karen Bjerre Madsen

      Bo Bertel

      Tove Agerbo

6.  Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:

 Karsten Kjærgaard

7.  Behandling af indkomne forslag

8.  Eventuelt, herunder beretning fra præsterne

Generalforsamlingen indledes med gudstjeneste kl. 18.00. Derefter fællesspisning i  

Skolegade forud for generalforsamlingen. 

Tilmelding til spisning – men ikke til selve generalforsamlingen – senest 12. marts til  

Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.

Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. afhentes på kontoret fra  

den 23. februar 2017. Opdateret medlemsliste kan udleveres på generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING

afholdes torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.30 
i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 

med følgende dagsorden:
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NU RINGER 

ALLE KLOKKER

PÅSKEPRÆDIKEN
Salmer: 408, 218, 236, 224, 192 v.7 altergang, 234

Nu ringer alle klokker mod sky;

det kimer i fjerne riger.

Hver søndag morgen højt på ny

stor glæde mod Himlen stiger.

Det toner med lov og pris og bøn

fra jord mod Paradishaven:

Det var en søndag morgen skøn,

vor frelser stod op af graven. 

Dette hellige påskeevangelium skriver 

evangelisten Markus:

Da sabbatten var forbi, købte Maria Mag-

dalene og Maria, Jakobs mor, og Salome 

vellugtende salver for at gå ud og salve 

ham.  Meget tidligt om morgenen den før-

ste dag i ugen kommer de til graven, da so-

len var stået op.  Og de sagde til hinanden: 

»Hvem skal vi få til at vælte stenen fra ind-

gangen til graven?«   Men da de så derhen, 

opdagede de, at stenen var væltet fra. For 

den var meget stor. Og da de kom ind i gra-

ven, så de en ung mand i hvide klæder sidde 

i den højre side, og de blev forfærdede. Men 

han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I 

søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæ-

stede. Han er opstået, han er ikke her. Se, 

dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå 

hen og sig til hans disciple og til Peter, at han 

går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se 

ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud 

og flygtede fra graven, for de var rystede og 

ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til no-

gen, for de var bange. Amen.

Kort før sin død taler Jesus om, at der ikke 

er noget større i livet end at sætte det til for 

sine venner. Jeg kalder jer ikke længere tje-

nere, men venner, siger han til sine disciple. 

Endvidere bruger han et billede fra naturen. 

Hvis ikke hvedekornet falder i jorden, bliver 

det kun til det ene korn, men hvis det deri-

mod falder i jorden og får lov til at spire, in-

den det selv går til – ja faktisk dør, så bærer 

det mange fold. Et billede fra naturen, som 

vi alle kan forstå. Hvedeakset med de man-

ge kerner, knejsende og siden høstet. Nogle 

kerner bliver til brød, men det ene hvede-

korn kommer i jorden; det forgår næsten, 

opløses af regn og kulde, ligger ensomt i 

jorden for så pludselig med solens varme 
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Fortsættes næste side

at spire igen, bryde igennem jorden med 

håbets farve, grønt og smukt, og så skride 

igennem og få sit eget aks med nye hve-

dekerner, som solen og vinden skal hærde. 

Sådan forstod Jesus sit menneskeliv, at man 

må gå mod døden for at bære frugt. Frugt, 

ikke for ens egen skyld, men for vores skyld. 

Jesu død langfredag er en menneskelig død 

for vores skyld. Han dør en menneskelig 

død - han giver sit liv hen og dør med men-

neskets ord på sine læber: Min Gud, min 

Gud, hvorfor har du forladt mig.

Med sin død viser han, at det koster at leve. 

Tænk, at livet koster livet, hedder det i Jør-

gen Gustava Brandts afholdte salme. Og 

fra da af ved vi mennesker, at livet må man 

satse. Det gjorde en dreng for ikonmaleren 

Rubljov.

Klokken

Hvordan nu med det, at vi lever for hinan-

den og dør for hinanden. Den russiske in-

struktør Andrej Tarkovskij lavede for nogle 

år siden en film om ikonmaleren Andrej 

Rubljov. 5 timer varede denne film om Rus-

lands største middelalderlige maler. Vi føres 

tilbage til zartidens Rusland i en verden af 

kaos. Gøglerne smadres af fyrstelige ryt-

tere, håndværkeres øjne blindes, elskende 

overfaldes af magtens mænd, og midt i det 

hele sidder den fortvivlede maler Andrej 

Rubljov og maler den ene smukke ikon efter 

den anden i et fortvivlet forsøg på at holde 

ødelæggelsen borte og skabe kærlighed i 

en mørk, fortvivlet verden. I hans øren lyder 

igen og igen apostelen Paulus' ord om, at 

hvis man ikke havde kærlighed, så var men-

nesket intet. Men en dag mister også Rubl-

jov - verdens største ikonmaler - troen, og 

dermed mister han også kærligheden. Selv 

hans bedste ven, Teofanes, prøver at vise 

ham det smukkeste i den russiske verden, 

men det lykkes ikke. Rubljov bliver mere og 

mere indesluttet og er på selvmordets rand.

En dreng redder ham. En mærkelig, næsten 

vanvittig dreng, som er den eneste over-

levende i en pestbefængt landsby. Han 

tilbyder sig til fyrstens mænd, da zarens 

kirke skal have en ny klokke. Klokkestøbe-

ren, hans far, er død, og nu påstår drengen, 

at han er den eneste, der kender den hem-

melige støbeformel. Dag og nat arbejder 

drengen - og med ham Rubljov og de man-

ge mænd under knægtens ledelse. Til sidst 

er klokken færdig, og drengen er helt syg 

af træthed og frygt. Han frygter, at alle vil 

blive henrettet, når det viser sig, at klokken 

ikke er brugbar. Klokken prøves - miraklet 

indtræffer - klokken kalder dybt rungende, 

som kom lyden fra Guds himmel, og den 

opfylder sanserne med skønhed. Drengen 

bryder sammen i Rubljovs arme, hulkende 

udmattet, men også udfriet. Han har taget 

en chance på liv og død, for han kendte ikke 

faderens formel. Faderen havde intet sagt, 

intet betroet ham. Rubljov opgiver sin tavs-

hed og ensomhed og slår sig sammen med 
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Fortsat fra forrige side

drengen. Han kan male, og man ser en rus-

sisk kirkes skønhed og heste i silende frugt-

bar forårsregn.

Drengen satte sit liv på spil og frelste der-

med Rubljov fra selvmordet og desperati-

onen. Drengen levede sit liv ud, som Jesus 

gjorde det langfredag. Og dette er netop 

den kristne fortælling, at vi mennesker både 

skal være hinandens venner og hinandens 

tjenere. Og så går fortællingen jo videre. 

For det, vi mennesker ikke helt forstår, men 

som vi tror, er opstandelsen fra de døde 

påskemorgen - det, at Gud lader sin søn stå 

op for at vise, at Jesu liv ikke er forgæves, 

og at der virkelig ikke er noget større end at 

ofre sit liv for sine venner. Påskebudskabet 

er derfor, at som hvedekornet må sætte sit 

liv på spil, og som Jesus sætter sit liv på spil, 

sådan kan vi også leve og tro og håbe, selv 

når vi kommer på den yderste grænse, som 

drengen var det.

I al sin korthed er det det, Grundtvig beskri-

ver i påskesalmen "Som forårssolen mor-

genrød":

Som forårssolen morgenrød

stod Jesus op af solens skød

med liv og lys tillige;

derfor, så længe verden står,

nu efter vinter kommer vår

livsalig i Guds rige.

Klokkerne kalder.

For klokkerne ringer for os gennem hele 

livet og ringer den dag, vi skal herfra. Jule-

aften og julemorgen kimer de til julefest. Til 

påske ringer alle klokker mod sky for at for-

tælle om Jesu opstandelse og om, at vi går 

til paradis. Til pinse kimer klokkerne for bud-

skabet om Helligåndens virke og om, at der 

er et fællesskab mellem Gud og mennesker, 

også efter at Jesus er vendt tilbage til Gud. 

Og i den sidste stund synger vi ofte med 

Andrej Rubljov, ikonmaler og munk, levede i Rusland i 

1400-tallet. Han er født omkring 1360-1370 og er død 

imellem 1427 og 1430. Han blev i 1988 erklæret for helgen 

i den russisk-ortodokse kirke med navnedag den 4. juli.
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Grundtvig om kirkeklokker ej til hovedstæ-

der og om, at når aftenklokken melder: So-

len sank, og fuglen slumrede ind, da mit ho-

ved jeg med blomsten hælder, nynner sagte 

mellem bedeslag:

Kirkeklokke! når til sidst du lyder

for mit støv, skønt det dig hører ej,

meld da mine kære, så det fryder:

Han sov hen, som sol i høst går ned. 

DDS 783 vers 6

Så kirkeklokken fortæller om menneskeli-

vet med dets sorger og glæder og fortæl-

ler til påske om den tomme grav og Jesus, 

der er gået forud. Må det gøre, at vi kan 

leve livet fuldt ud, som klokkestøberdren-

gen og Rubljov gjorde det. At vi kan se ver-

dens skønhed og samtidig håbe på kødets 

opstandelse og det evige liv ved tidernes 

ende. Amen.

 Peter Hedegaard

NYT FRA
KUNSTUDVALGET

I marts og april 2017 udstiller Ole Norup fra Holstebro sine akvareller. Ole er autodi-

dakt og har malet akvarel de seneste 33 år. Han holder af at komme i naturen og male 

på stedet og glæder sig over, at der er så mange dejlige steder i lokalområdet, der kan 

inspirere. 

I maj/juni 2017 er udstilleren Joan Ravnsbæk, ligeledes fra Holstebro.  Joan har siden 

barns ben været interesseret i kunst. Arbejder med både akryl og oliemaling og mo-

tiverne kommer ofte fra Sydfrankrig. For Joan er kunsten farverig og fantasifuld. Hun 

maler glade billeder i glade farver og håber at kunne bringe glæde og overskud med 

sin kunst.
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NYT FRA BESTYRELSEN
 af Karen Bjerre Madsen

Traditionen tro er der også i dette kirkeblad 

nyt fra bestyrelsen. Dog er der denne gang 

ikke så meget, da en generalforsamling ven-

ter forude – nemlig den 16. marts kl. 19.30. 

Vi begynder med en gudstjeneste kl. 18.00 

og fortsætter med at spise sammen inden 

den egentlige generalforsamling. Denne 

middag er gratis, men af hensyn til køkke-

net er der tilmelding senest den 12. marts 

til enten Anna Thordal-Christensen eller un-

dertegnede. 

 Der er dog et par ting, som vi gerne vil op-

lyse om.

MOBILEPAY

Vi har gjort det lettere at betale ved vore ar-

rangementer i Skolegade 32, idet vi har fået 

MobilePay, som kan benyttes til alle arran-

gementer.

 
ÆNDRING AF UDGIVELSE 

AF VALGMENIGHEDSBLADET

Der vil stadig udkomme 3 menighedsbla-

de om året, men vi ændrer udgivelsestids-

punktet. De næste blade vil udkomme hen-

holdsvis den 1. februar, den 1. juni og den 1. 

oktober. Dette sker af praktiske årsager, idet 

vi af og til har haft problemer med at nå det 

hele i de måneder, hvor der er henholdsvis 

vinterferie og efterårsferie. 

 
INDRETNING AF 1. SAL I SKOLEGADE

Bestyrelsen har et ønske om at indrette 

1. sal til brug for specielt børne- og ung-

domsarbejdet i valgmenigheden. Vi har fået 

udarbejdet tegninger, som vil blive fremvist 

på generalforsamlingen. Det, vi ønsker, er at 

få generalforsamlingens opbakning til at ar-

bejde videre med sagen. 

 
PARKERINGSHUSET

Parkeringshuset er nu færdigbygget. Et 

punktum er sat. Vi håber, at parkerings- 

pladsproblemerne nu vil være løst langt ud 

i fremtiden.

 Alt dette og mere til ønsker vi at dele 

med jer den 16. marts til vores generalfor-

samling.  Velkommen til alle.  
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KOMMENDE KONFIRMATIONER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN

Store bededag 2017:  fredag 12. maj

Store bededag 2018:  fredag 27. april

Store bededag 2019:  fredag 17. maj

Store bededag 2020:  fredag 8. maj

Store bededag 2021:  fredag 30. april

Store bededag 2022:  fredag 13. maj

Store bededag 2023:  fredag 5. maj

Store bededag 2024:  fredag 26. april

Store bededag 2025:  fredag 16. maj

KONFIRMATION

BEDEDAG 2017

Følgende konfirmeres bededag, den 12. maj 2017:

Astrid Marie Derdau, Malthe Gjedbo Kragelund, Malte Staunsbjerg Pugholm, 

Signe Bjerre Dyremose, Juliane Jin Dons, Anton Haase Fischer, 

Anna Dina Gade Bianco, Cecilie Skaugaard Raabjerg, Victor Schou Kobberø, 

Sebastian Schou Kobberø, Magnus Brunsgaard Møller, Laura Cecilie Lund,

August Obionu Overby Larsen, Pernille Nørgaard Sognstrup, Casper Lyngsø Møller, 

Mia Kølbæk Hansen, Rasmus Fønss Bach Ulsøe, Villads Martin Rask Skovsted, 

Jasmin Kjær Hein, Anna-Sofie Boldt Hagsten, Kamilla Dalhoff Hestbæk.
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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) - Erik Nørkjær, Aulum 
(sydlige opland) - Peter Hedegaard, Holstebro (Holstebro by, formand) - Vera Bagge (Holstebro by, sekretær).

MARTSMENIGHEDSMØDE 2017
i Valgmenighedskirken og Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Holstebro

SØNDAG 5. MARTS - Kl. 14:00 

Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke v/biskop Elof Westergaard, Ribe.

Kl. 15:30 Kaffe m/kage. 

Foredrag v/biskop Elof Westergaard: “Den levende kirke”. 
Et kritisk blik på den efter reformationen. Har vi varetaget arven godt? 
Hvad er det at være luthersk i dag - i forhold til folkekirkens situation? 
Hvilke udfordringer er vi i - med særlig henblik på reformationens ærinde?

MANDAG 6. MARTS - Kl. 17:00

Foredrag om Astrid Lindgren v/forfatter Jens Andersen. 
Jens Andersen udgav i 2014 ”DENNE DAG, ET LIV”, den første nordiske Astrid Lindgren-
biografi i 40 år. Bogen bygger på et væld af hidtil ukendte, aldrig tidligere publicerede 
breve, dagbøger og fotos, samt på samtaler med Astrid Lindgrens datter, Karin Nyman. 
Hun fulgte på nærmeste hold sin berømte mors karriere og splittede forhold til berømmelse, 
rigdom, ensomhed, magt og mænd.

Middag og kaffe.

TIRSDAG 7. MARTS - Kl. 19:00

Foredrag v/journalist og udlands-redaktør Anna Libak: ”Magt er noget de andre har”.
I hele Vesten er det politiske landskab i opbrud: Mange mennesker har fået nok af de sid-
dende magthavere. Samfundsforskerne taler om, at der er opstået en kløft mellem eliten 
og befolkningen, og at politikere aldrig har været så hadede før. Hvorfor sker det? Og hvad 
skal der til for at genetablere tilliden mellem befolkning og elite? Anna Libak fortæller om 
magt og magtesløshed i en tid, hvor Vestens betydning er svindende. 

Kaffe m/kage og sluttelig forårssang.

               
Pris: 
Søndag: Kaffe m/kage + foredrag   Kr. 100,-
Mandag: Foredrag + middag incl. vand/øl + kaffe:   Kr. 150,-
Tirsdag:  Foredrag + kaffe m/kage:      Kr. 100,-
Partoutkort for alle 3 arrangementer   Kr. 300,-

Højskolesangbogen, 18. udgave benyttes. 
Teleslynge forefindes.
Mødet i 2017 er det 99. i rækken.

Tilmelding senest 26. februar til:
Vera Bagge – verabagge@privat.dk – 2752 3577 eller Jacob Halgaard – jacob.halgaard@altiboxmail.dk – 9742 2587
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VALGMENIGHEDENS 

ÅRLIGE UDFLUGT 

tirsdag den 16. maj kl. 17

Vores udflugt går i år til Møltrup Optagelseshjem. Turen ledes af museumsinspek-

tør Esben Graugaard, og vi kører mod vest ned over det militære øvelsesareal, forbi 

Hestbjerg til Vind kirkegård. Her skal vi blandt andet se gravstedet over Molly Peder-

sen, som stod model til Sarpsborgpigen. Vi kører med den gamle vej til Ørnhøj over 

Fuglkær Å. 

Næste stop er det højeste punkt i det gamle Ringkøbing Amt, det 102 meter høje 

Trehøje, hvorfra man i godt vejr kan se til Hørbylunde i øst og Vesterhavet i vest. Vi 

fortsætter til Timring, hvor vi på Timring kirkegård skal se det særprægede gravsted 

med relation til Møltrup Forsorgshjem og høre om originalen Jens Trøstrup, som 

startede Herning Museum. Turens hovedmål er den gamle herregård Møltrup, som 

Holstebro-matadoren Christen de Linde også ejede. Hans sønnesøn oberst Christen 

de Linde lod i 1777 den nuværende hovedbygning opføre. Medarbejdere på Møltrup 

fortæller om gårdens spændende historie og funktion som forsorgshjem, inden vi 

indtager et solidt kaffebord. 

Der bliver også mulighed for indkøb i gårdens meget roste gårdbutik med egne pro-

dukter. Vi er hjemme kl. 22.00. Pris kr. 125,00. Tilmelding senest 11. maj til Karen Bjerre 

Madsen eller Anna Thordal-Christensen.
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MØDER OG 

ARRANGEMENTER

5.-6. og 7. marts: Martsmenighedsmøder-

ne i Skolegade 32 (se program s. 12).

Torsdag den 16. marts kl. 19.30: General-

forsamling, der begynder med gudstjene-

ste kl. 18.00 og derefter spisning i Skolegade 

32 (se indkaldelsen med dagsorden s. 5)   

Der er ikke tilmelding til selve generalfor-

samlingen, men af hensyn til køkkenet be-

des man melde sig til spisningen senest den 

12. marts til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen. 

Lørdag den 18. marts kl. 16: Koncert m/

Vox Aros, der er et professionelt arbejden-

de mandskor, der består af ca. 30 sangere 

fra hele landet. Hovedparten er uddannet 

på Aarhus Universitet og Det Jyske Musik-

konservatorium. Koret kalder koncerten: 

Reformationskoncert. Entré kr. 50,00.

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00:  Vestjysk 

forårsmøde på Skærum Mølle med Kirsten 

M. Andersen, der er formand for Grundt-

vigsk Forum. Emne: ”Det er bare symbolpo-

litik”. Pris kr. 50,00.  Tilmelding til Karen Bjerre 

Madsen senest den 13. marts. Grundtvigsk 

Forums Skærum Mølle udvalg arrangerer. 

26. – 31. marts: Rom-turen for konfirman-

derne.

Søndag den 30. april kl. 15.00: Koncert med 

Den Danske Guitarkvartet og cembalist Lars 

Colding. Kvartetten blev dannet i 1999 og 

består af 4 meget erfarne musikere, der 

sammen med cembalosolisten skaber nye 

og overraskende musikalske oplevelser. Der 

spilles bl. a. værker af Händel, Bach og man-

ge andre. Musikerne fortæller undervejs om 

musik og komponister. 

 Koncerten arrangeres i samarbejde med 

Nordvestjysk Musikkreds. Entré kr. 100,00. 

Tirsdag den 16. maj kl. 17.00: Valgmenig-

hedens udflugt går i år til Møltrup Optagel-

seshjem. Turen ledes af museumsinspektør 

Esben Graugaard. Prisen er 125,00 kr. og til-

melding skal ske senest 11. maj til enten Ka-

ren Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Chri-

stensen.  Flere informationer på side 13.

  

Lørdag den 20. og søndag den 21. maj: 

Valg- og Frimenighedernes årsmøde på 

Mors. Program med tilmelding vil blive lagt 

frem i kirken, så snart det er modtaget. 
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Mandag den 5. juni kl. 14.00:  Grundlovsmø-

de Nr. Vosborg med grundlovstale af fri-

menighedspræst i Morsø Frimenighed, Ole 

Kobbelgaard, og musikalsk underholdning 

af Vestjysk Concert Band, der er et harmoni-

orkester med rod i Struer. Grundlovsmødet 

er gratis, og der er mulighed for at købe kaffe 

i restauranten bagefter. 

Torsdag den 8. juni kl. 18.00: Konfirmand-

indskrivning. Kommende konfirmander og 

deres forældre indbydes til konfirmandind-

skrivning og efterfølgende spisning i Sko-

legade 32. Man bedes venligst medbringe 

barnets dåbsattest eller evt. navneattest. 

Af hensyn til køkkenet bedes man venligst 

melde sig til enten Margrethe Dahlerup Koch 

eller Peter Hedegaard senest søndag den 11. 

juni.

Fredag den 9. juni kl. 17.00: Børnegudstje-

neste, hvor mini-konfirmanderne medvirker.

Fredag den 8. september kl. 17.00: Grundt-

vigs fødselsdag fejres igen med en gudstje-

neste i Råsted kirke og efterfølgende spis-

ning og fødselsdagstale v / Erik A. Nielsen på 

Skærum Mølle. Flere informationer senere. 

Torsdag den 21. september kl. 19.30: Kon-

cert med organist Bine Bryndorf.

Søndag den 8. oktober: Efterårsmødet i 

Bøvling for de midt- og vestjyske valgme-

nigheder. Program med tilmelding vil blive 

lagt frem senere. 

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00: Forfat-

teraften på biblioteket med Merete Pryds 

Helle, der netop har modtaget boghandler-

nes pris ”De gyldne laurbær”. Flere informa-

tioner senere. 

Torsdag den 26. oktober kl. 19.00: Efterårs-

møde sammen med Holstebro Højskole-

forening med foredragsholderen og forfat-

teren Pia Fris Laneth. Mødet foregår i kirken. 

Flere informationer senere. 

Torsdag den 9. november kl. 18.00: Mor-

tensaften med spisning i Skolegade og fore-

drag af formanden for Grundtvigsk Forum, 

Kirsten M. Andersen. Flere informationer 

senere. 

Hvis intet andet er oplyst, er prisen 

for møder i Skolegade 32 kr. 50,00.



GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. marts til 1. juni 2017

5. marts 1. s. i fasten 14.00 Biskop Elof Westergaard

   Martsmenighedsmøderne begynder

12. marts 2. s. i fasten 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

16. marts  18.00 Gudstjeneste før generalforsamling

   Peter Hedegaard

19. marts 3. s. i fasten 10.00 Peter Hedegaard

26. marts Midfaste 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

2. april Mariæ bebudelsesdag 10.00 Peter Hedegaard

9. april Palmesøndag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

13. april Skærtorsdag 19.00 Margrethe Dahlerup Koch

14. april Langfredag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

16. april Påskedag 10.00 Peter Hedegaard

17. april 2. påskedag 10.00 Peter Hedegaard

23. april 1. s. e. påske 10.00 Peter Hedegaard

30. april 2. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

7. maj 3. s. e. påske 10.00 Peter Hedegaard

12. maj Bededag 10.00 Konfirmation MDK og PH

14. maj 4. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

21. maj 5. s. e. påske  Ingen gudstjeneste – årsmøde på Mors

25. maj Kristi himmelfartsdag 10.00 Peter Hedegaard

28. maj 6. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

4. juni Pinsedag 10.00 Peter Hedegaard

5. juni 2. pinsedag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEM
3. maj Mellemtoft 11.00 Peter Hedegaard


