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ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER
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BREV FRA PRÆSTEN

EFTERÅRSTANKER
I skrivende stund for 15 år siden kørte 130

det smertefulde minder om den kolde krig,

højskoleelever og lærere fra campingplad-

mordet på Kennedy, Vietnam-krigen og op-

sen i Firenze til Rom. Vi kom til pavens par-

røret i Tjekkiet. Alting blev aldrig det samme

keringsplads om morgenen, og hvor der

igen. Terroren fulgte med anslag på ferie-

normalt holdt 150 busser, var der nu kun tre

paradiset Bali, hvor tre danske piger døde,

til fire. Peterspladsen var helt tom, og der

banegården Atocha i Madrid, undergrun-

var kun ganske få turister at se. Romerne tog

den i London, foruden alle de skrækkelige

imod os med åbne arme. Rom er stadig en

angreb, der har været i Afrika, Mellemøsten

åben by, sagde de, og restauratører fra de

og Indonesien. Når man spurgte højskole-

fine restauranter inviterede højskoleelever-

eleverne i disse år, sagde de med én mund:

ne ind til billige måltider. Hvad var der sket?

Vi skal nok klare det. Vi må vedblive med at
være åbne og rejse, for at rejse er at leve.

11. september kom vores filmlærer løbende
ind i foredragssalen, hvor vi forberedte os til

I dag, 15 år efter, lever vi stadig med terro-

italiensturen. Kom op i Valhalla, vores store

rens vilkårlige anslag, i Bruxelles, Paris og på

samlingsrum, og se, sagde han, og vi fulgte

strandpromenaden i Nice, midt i Istanbul og

efter. Målløse så vi igen og igen flyene flyve

så mange andre steder. Vi ved, at vi må leve

ind i Twin Towers, og vi hørte om angrebet

med den risiko, det nu engang er, for vi har

på Pentagon og et fly, der var faldet ned.

ikke noget alternativ. Men vi ved også, at vi

Langsomt forstod vi, at det, vi oplevede,

i fællesskab må beskytte vores værdier og

var noget helt specielt: Terroren havde ramt

demokrati mod det, der vil ødelægge vores

USA, og intet ville blive som før.

samfund.

Eleverne fik muligheden for at blive hjem-

I 1939 undslap nobelpristageren Thomas

me, men alle tog med. Da vi kom hjem, talte

Mann det tyske nazi-regime via den iberi-

vi stille og afdæmpet om vores tur, om vo-

ske halvø og videre til USA. Flugten lykkedes

res europæiske civilisation, og for de unge

kun, fordi medlemmer af den unitariske kir-

mennesker, en generation født lige før mu-

ke hjalp ham på vej. Unitarismen, som også

rens fald, som stort set kun havde kendt til

Karen Blixens familie tilhørte, kom til at stå

fremgang, var det en chokerende begiven-

for demokrati og kristendom for Thomas

hed ud over alle grænser. For vi andre bragte

Mann. Han skriver, at demokrati og kristenFortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

dom er intimt forbundne. De er i den grad

For demokratiet skal bevares som værn

indbyrdes solidariske, og de er dermed med

mod terror og mod dem, der vil indføre et

til at forsvare det vesterlandske livs særlige

andet politisk system end den europæiske

grundvold, den åndelige enhed inden for

tanke, som i den sidste ende bygger på kri-

vores kulturkreds. I dag er det vores opga-

stendommen og de demokratiske idéer, vi

ve at forsvare vores demokrati. Kun på den

har fået med oplysningstanken. Så kan vi

måde kan vi bevare vores frihed og det,

med en grundtvigsk højskolemand sige: Frit

som vores verden bygger på: lighed mel-

at tænke, tale, tro – frit at lade livet gro. Det

lem kønnene, religionsfrihed og politiske

må hver generation kæmpe for.

rettigheder. Det er den opgave, som vi må

Peter Hedegaard

håbe, vore unge mennesker vil tage på sig.

SØLVPILEN
Det er blevet besluttet at fremstille en ny
udgave af “sølvpilen”. Det var et smykke
formet som en pil, som mange unge piger
gik med, efter at de havde været på højskole i sidste del af det 19. århundrede.
Pilen var håndlavet i sølv, og den var udformet på flere forskellige måder alt efter
hvilken guldsmed, der havde lavet den.
Ofte var den omkring 10 centimeter
lang og blev mest brugt som hårnål; den skulle derfor være spinkel og tynd og måtte
ikke veje for meget. Der var som regel monteret en eller flere sølvkæder på den, og det
er der også på den nye.
Nu den er lavet i lidt mere “bred” udformning og den er kun i ca. halv længde - omkring 5- 6 centimeter; den har en brochenål bagpå, og den kan derfor sættes på et revers på en jakke eller bare bruges som en lille broche.
Alle nålene vil være fremstillet individuelt, og prisen er i dag kr. 1.500.
Nålen kan bestilles ved henvendelse til Andreas Exner, tlf. 2629 5622.
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Drømmen om Amerika

- en kulturrejse i de danske udvandreres fodspor.
Tag med på en anderledes rejse, der byder på historisk og kulturelt indhold
samt enestående naturoplevelser - i hjertet af USA.
Vi rejser i de danske udvandreres fodspor – på turen til ’Guds eget land’. Rejsens gennemgående
fortælling er den danske udvandring i det 19. og 20. århundrede og den drøm om Amerika, der førte
over 300.000 danskere til en ny og anderledes tilværelse.
Vi skal møde efterkommere af de danskere, der drog over Atlanten den gang og opleve deres helt
særlige gæstfrihed og åbenhjertighed.
Desuden bliver der spektakulære naturoplevelser, der viser den til tider barske virkelighed, som mødte
nybyggerne under opbygningen af deres nye tilværelse.
Der vil være en helt særlig vægtlægning på den grundtvigske arv og samspillet med andre kirkelige
og kulturelle strømninger i midtvestens USA. Danskerne tog deres kultur med sig til det fremmede, og
striden mellem Indre Mission og grundtvigianerne fortsatte på prærien.
Her blev de kaldt “Holy Danes” og “Happy Danes”!
Kulturkampens epicenter lå i tvillingbyerne Elk Horn og Kimballton, der har USA´s største koncentration
af amerikanere med danske rødder. Portrætteret i flere dokumentarfilm på DR1.
Varighed: 12 dage - Dato: 25. september - 6. oktober 2017.
Pris: ca. 19.500 kr./person i delt dobbeltværelse. (Tillæg for eneværelse: ca. 3.500 kr.)
Prisen inkluderer: fly tur/retur, hotel, alle entréer mv., skatter, moms og gebyr til garantifond.
Ligeledes inkluderet: Morgenmad og aftensmad under hele rejsen og 2 x frokost.
Endelig pris foreligger i august 2016.
Tilmeldingsfrist: 30. marts 2017. - Maks. deltagerantal: 25.
Rejsen arrangeres af:
Lemvig & Omegns Valgmenighed i samarbejde med De Midt- og Vestjyske Valgmenigheder,
men er åben for alle interesserede. Teknisk tilrettelægger: Gislev Rejser.
Se nærmere på: www.lemvigvalgmenighed.dk
Rejseledere:
Valgmenighedspræst Hans Nørkjær, Kirkevej 4, 7620 Lemvig
Telefon 9782 0052 / 4117 0909 - E-mail: praest@lemvigvalgmenighed.dk
og
Kordegn Erik Nørkjær, Korsholmsvej 2, 7490 Aulum.
Telefon 9712 7312 / 2161 5501 - E-mail: enoe@km.dk
Forud for rejsen tilbyder rejselederne vederlagsfrit at holde foredrag/introduktionsaftener.
Du kan uforpligtende blive skrevet på en mail-liste - kontakt Hans Nørkjær på:
praest@lemvigvalgmenighed.dk
Senere på året kan du rekvirere en mere udførlig brochure med alle detaljer, praktiske oplysninger,
endelig pris mv.
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”I ER VERDENS LYS,
I ER JORDENS SALT”
- EN ALLEHELGENSPRÆDIKEN
Matt 5, 13-16

Allehelgensdag er for mange af os en dag,

”vidne”. Og vidner – det er vores døde. De

hvor øjnene let løber over, fordi minder og

var vidner på vores liv. Og de var vidner om

savn kommer tæt på. Men af samme grund

Gud. Ikke kun de af dem, som bad fadervor

er det også en dag, hvor munden kan kom-

for os og sang salmer med os og tog os med

me på gled og fotoalbummet blive fundet

i kirke. Men også alle de andre. Også de lær-

frem. I den gamle kirkelige kalender var da-

te os noget om, hvad tro er, og vidnede for

gens farve hvid – glædesfarven og festfar-

os om, hvem Gud er.

ven. Allehelgensdag er ment som en fest-

Kaj Munk skrev i en prædiken, kort efter

dag, hvor vi mindes de døde, ikke fordi de

han havde begravet sin mor: ”At vidne om

er døde, men fordi de levede. En dag hvor vi,

Gud er at leve sådan, at livet bliver dyrebart

som vi gjorde det ved begravelsen, siger tak

for andre, og det gode i dem styrkes”. Og

for alt det, de, der nu er døde, har betydet

hver for sig kan vi sætte navne på, hvem

for os og lært os.

de mennesker er. Dem, der gjorde vores liv

Oprindelig var Allehelgen en dag, hvor

dyrebart ved at vise og fortælle os, at vi var

man fejrede de kristne martyrer. De men-

dyrebare for dem. De viste os, hvem Gud er.

nesker, som havde sat deres liv til for deres

For de lærte os, hvad det vil sige at være tro-

tros skyld. De mennesker, som med deres

fast, kærlig, vedholdende og aldrig ligeglad.

liv havde vist noget om, hvad tro er, de men-

Ikke ved at holde teoretiske foredrag for os

nesker hørte med i de levendes liv. Og det,

om det, men ved at være det: Ved at være

de havde givet, skulle de levende bære med

trofaste, kærlige, vedholdende og aldrig li-

sig.

geglade over for os.

Det er de færreste af vores døde, som

Vidne om Gud, det var den, der tålmodigt

er døde for deres tros skyld som de gamle

smurte madpakken, strikkede strømperne

martyrer. Men martyrer, det er de nu allige-

og plukkede blomsterne og senere lærte os

vel i den forstand, at ordet martyr betyder

at gøre det selv. Eller den, der trofast stille-
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de med de gode armkræfter, arbejdskraften

Og så er der også dem, vi ikke fik talt ud

og erfaringen, når vi havde slået lidt større

med og sagt ordentligt farvel til. Dem, hvor

brød op, end vi magtede at bage selv. Vidne

sløjfen til sidst ikke blev bundet pænt og

om Gud, det var også den, der kom forbi -

elegant. De lærte os måske noget om Gud,

måske med avisen som påskud, men egent-

ved at lære os noget om, at der er grænser

lig mest for at se, hvordan det gik hos den,

for vores formåen; at der er konflikter og

der sad alene.

uløste gåder, som kun Gud har magt til at

Men også de andre, dem, der ikke mag-

løse. Der er bebrejdelser, som man må lade

tede at gøre noget for os, har vist os noget

falde for udløbsdato, og kampe, som må ta-

om Gud. Dem, hvor også andre følelser end

bes. For livets skyld.

den dybe taknemmelighed hører med, når

”Jordens salt og verdens lys – det er jer”.

vi mindes dem. De besværlige, de svage, de

”Vidner om Gud – det er jer, der skal det”,

krævende. Dem, der styrkede det gode i os,

siger Jesus i evangeliet i dag. Og det nytter

ganske enkelt ved at kalde på det, så vi blev

ikke noget at vende sig om og se, om der

nødt til at finde det frem: Dem, vi måtte vise

måske sidder nogle andre bag en, som de

vores omsorg, overbærenhed og udholden-

ord kunne være møntet på. For det er os,

hed. De vidnede også om Gud. For hvorfra

hver enkelt af os, han taler til. I nutid. ”Jor-

er det ellers, de pårørende henter modet

dens salt og verdens lys”. Det er os, i vores

fra til at sidde ved et dødsleje, hvis det ikke

novembervåde gråhed. Os, som kan finde

er Vorherres mod til at turde være også der,

mange gode grunde til at være efterårstræt-

hvor livet er tungt og håbløst? Hvorfra, hvis

te og slidte. Det er os - for han har ikke andre

ikke fra Gud, kommer de kræfter, den over-

og bedre at tage af – det er os, Jesus kalder

bærenheden og ikke mindst den humor,

”Jordens salt og verdens lys”. Det, som er

der er nødvendig, når demensen melder

nødvendigt og vigtigt.

sig, og både den, der er syg, og de, der er ra-

Lys, fordi det varmer, spreder mørket og

ske, får sværere og sværere ved at genken-

gør det muligt at kende forskelle og farver

de hinanden? Hvorfra kommer modet til at

og finde vej. Salt, fordi det forhindrer for-

give slip og give op, når man står over for det

dærv, giver det fade smag, men også både

menneske, som er selvdestruktivt, eller det

svier og renser. Salt giver modspil. Det krad-

menneske, man af andre grunde ikke kan

ser og gør alligevel godt, der hvor betændel-

nå med ord eller kærtegn mere? Hvis ikke

sen har slået sig ned i et åbent sår.

det er i Guds gode og bomstærke hænder,

Sådan – som lys, der gør det muligt både

man lægger både sin egen og den andens

at finde vej og at se vildvejene - som salt, der

afmagt, turde man så nogensinde give slip

præger sine omgivelser enten ved at forhin-

og give op?

dre råddenskab eller ved at give og kalde
Fortsættes næste side
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noget nyt frem: En smag eller duft, en glæde
eller en protest.

af det - han gav hende med og lærte hende.
Sådan er vi sendt af sted. Vi tager over

Sådan har mennesker før os vidnet om

fra vores døde og tager det med os af godt,

Gud, været lys og salt i vores liv, og sådan

som de gav os. Og med det er vi så kaldt ud

bærer vi det, vi fik, videre. Hverken livet eller

på nye veje. Kaldt og sendt af sted af ham,

vores døde vender tilbage. Men vi lever vi-

der har lovet os, at vi aldrig, hverken i liv eller

dere med dem og har dem med os. De nye

død, skal slippe for ham. For vi er ikke kun

steder, hvor vi skal hen.

sendt af sted af ham, Kristus, den opstand-

Lige i de her dage vandrer en, jeg kender,

ne. Vi er også sendt i hælene på ham. ”Følg

rundt i fjeldene langt her fra. På fødderne

mig”, siger han, ”derhen, hvor det liv, som er

har vedkommende sin afdøde fars vandrer-

mit, er: Der hvor gavmildhed og glæde er, og

støvler. Hans fodspor hverken kan eller vil

jeg gør alting nyt”.

hun følge i. Men hun vil sætte sine egne iført
hans gamle støvler. Hun vil gå sine nye veje
både med det og i kraft af det – og på trods

Margrethe Dahlerup Koch

MINIKONFIRMANDER
I foråret bliver der i lighed med sidste år tilbudt minikonfirmandundervisning for
børn, der går i 3. klasse. Der vil blive sendt indbydelser og nærmere information til
børnene og deres familier i begyndelsen af det nye år.
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PERSONALIA
DØBTE
15. juli 2016:

Filippa Retazo Ulsøe, datter af Jessamy Alontaga Retazo og Ole Ulsøe,
Kroghsvej 34, 7500 Holstebro.

7. august 2016:

Iben Byskou Oddershede, datter af Anne Byskou Gräper og
Mikael Oddershede, Rolf Krakes Vej 20, 7500 Holstebro

28. august 2016:

Elias Urbrand Klausen, søn af Pernille Urbrand Noer og Lars Klausen,
Heimdalsparken 5, 1.th., 7500 Holstebro.

VIEDE OG KIRKELIGT VELSIGNEDE
6. august 2016:

Vanetha Vasanthakumar og Mikkel Otte Brodersen,
Banegårdsgade 19, 2. tv., 8000 Århus C

13. august 2016:

Anne Norup Kviesgaard og Jannik Kviesgaard,
Egehegnet 20, 4800 Nykøbing Falster

3. september 2016:

Inge og Thomas Volke Hankelbjerg,
Ringparken 56, 1. th., 7500 Holstebro

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
24. juni 2016:

Ellen Margrethe Nielsen, født 1928, Vester Kirkebakke 27, Mejrup,
7500 Holstebro

4. juli 2016:

Carl Ib Mørup, født 1939, Beringsvej 19, stue 30, 7500 Holstebro

26. juli 2016:

Dagmar Larsen, født 1921, Thorsvej 65 J, st. 34, 7500 Holstebro

8. august 2016:

Karen Margrethe Larhøj, født 1956, Slåenvej 10, Mejdal, 7500 Holstebro

13. september 2016:

Susanne Nørgaard Dahl, født 1957, Straussvej 128, 7500 Holstebro

22. september 2016:

Anne Fabricius Rasmussen, født 1971, Parkvej 86, 7500 Holstebro.

IND OG UDMELDELSER
I perioden har der været 5 udmeldelser og 19 indmeldelser.
6 er afgået ved døden. Valgmenigheden tæller nu 1286 medlemmer.
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NYT FRA BESTYRELSEN
af Karen Bjerre Madsen

Når dette blad udkommer, er efteråret

mærksom på, at det er nødvendigt at have

næsten overstået, og vintersæsonen er så

et handicapskilt i bilen, og at parkeringen er

småt begyndt med alle valgmenighedens

tidsbegrænset, nemlig til 2 timer.

aktiviteter både med de sædvanlige søndagshøjtider i kirken og også andre folkelige

HØSTOFFER

arrangementer i såvel kirken som i Skolega-

Ved høstgudstjenesten den 11. sept. ind-

de 32.

kom der 1580 kr., der vil blive fordelt mel-

Fra bestyrelsen vil vi gerne fortælle om

lem Møltrup Optagelseshjem og den krist-

følgende:

ne kirke i Pakistan.

MIDLERTIDIGE HANDICAPPLADSER

BESTYRELSENS FREMTIDSØNSKE

Som alle nok har bemærket, er der ret ofte

Valgmenighedens børne- og ungearbej-

trange parkeringsforhold på Morten Lar-

de har også vokseværk. Konfirmanderne

sens Plads. Og problemet kan være ekstra

tæller i år 21 unge mennesker. Og ser vi til-

stort, især hvis man har svært ved at gå ret

bage på sidste års undervisning af 16 unge

langt. Derfor har kommunen efter aftale

minikonfirmander, ja så kunne vi ønske os

med politiet velvilligt etableret 2 handi-

på sigt at indrette 1. sal i Skolegade 32 til

cap-parkeringspladser lidt længere op ad

netop de aktiviteter. Her kan de benyttede

Platanvej på venstre hånd – dog kun i en

bøger og andre materialer mv. stå fremme

overgangsperiode. Tak til såvel kommunen

fra gang til gang uden at forstyrre nogen, og

som til politiet for stor imødekommenhed.

præsterne er fri for at flytte tingene frem og

For en god ordens skyld skal vi lige gøre op-

tilbage hver gang, som det er tilfældet nu,
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hvor undervisningen hovedsageligt foregår

PERSONALEMÆSSIGT

i den lille sal i Skolegade. Som bekendt be-

Når bladet udkommer er det mere end 1

nyttes netop den sal til mange andre formål

år siden, at Margrethe Dahlerup Koch blev

i ugens løb akkurat ligesom den store sal

ansat som præst nr. 2 hos os. Vi er heldige.

ved siden af.

Klart kan vi sige, at vi har stjernestunder

Projektet er ganske nyt endnu og er jo

i Holstebro Valgmenighed med Peter og

således et fremtidsønske. Vi vil imidlertid ar-

Margrethe sammen med Kim og Carsten

bejde videre med sagen og løbende oplyse

som den faste stab. Og med gode afløsere

om projektet, og vi har rent faktisk allerede

som Helle og Steen + trompetblæser Lasse.

oprettet en konto i lighed med den tidligere

TAK skal I alle have.

orgelfond, hvor der kan indsættes bidrag til

Med disse oplysninger snart tak for kir-

konfirmandstuen, nemlig reg.nr. 6811 kon-

keåret 2016 – og velkommen til et nyt kirke-

tonr. 128326. Der vil komme flere oplysnin-

år 2017.

ger i næste kirkeblad.

NYT FRA
KUNSTUDVALGET
I november og december vil fotograf Ole Mortensen, Holstebro, vise nogle af sine fotografier. Ole er en meget anerkendt og alsidig fotograf, som mestrer både portrætfoto og kunstfoto. Han siger selv, at kreativitet er at få meget ud af lidt sammenholdt
med et godt håndværk. Om det er fotografi eller fotografisk kunst, er lige så meget
op til beskueren som fotografen. Han har vundet adskillige billedkonkurrencer og høstet stribevis af medaljer.
I januar og februar 2017 udstiller Lilian Weyhe Kristensen, Holstebro, sine billeder.
Lilian er medlem af malergrupperne ”Blå Mandag” og ”Humoristerne”, og hun arbejder med både tegning, akvarel – og akrylmaling. Lilian har desuden illustreret tidsskrifter og lærebøger og har i mange år undervist på Holstebro Billedskole.
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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 Lindgrenbiografi 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 siddende 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
Mandag: Foredrag + middag incl. vand/øl + kaffe:
Tirsdag: Foredrag + kaffe m/kage:
Partoutkort for alle 3 arrangementer

Kr. 100,Kr. 150,Kr. 100,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
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).
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MØDER OG
ARRANGEMENTER

3. november kl. 18.00: Mortensaften med

spille på instrumenter af mange forskellige

spisning og foredrag af Karsten Ohrt, der er

størrelser og udformning. Musikerne har

formand for Ny Carlsbergfondet. Titlen på

spillet sammen siden 1993 med roste kon-

foredraget er: Et liv med kunst, kunstnere

certer over det meste af Europa. Arrangeres

og kunstinstitutioner. Tilmelding til Karen

i samarbejde med Nordvestjysk Musik-

Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christen-

kreds. Entré kr. 75,00.

sen senest den 27. oktober. Pris kr. 200,00.
20. november kl. 10: Radiotransmission
8. november kl. 19.30 – 20.30: Efterårs-

fra valgmenighedskirken. DR transmitterer

sangaften i kirken v/ Margrethe Dahlerup

gudstjenesten sidste søndag i kirkeåret på

Koch. Efterår, mørke, faldende blade og kø-

P1. Det bliver en helt almindelig gudstje-

lig vind og november, som på latin betyder

neste, men med lidt flere lyttere. Vi skal bl.

den 9. måned – den måned, hvor fødslen

a. synge ”Dybt hælder året i sin gang”, ”Al-

er lige op over. Vi synger nye og gamle sal-

magts Gud velsignet vær” og ”Skyerne grå-

mer og sange om det hele i kirken. Bagefter

ne”.

drikker vi kaffe sammen i kirken – medbring
venligst selv kagen.

24. november kl. 19-21: Studiekreds v/
Margrethe Dahlerup Koch: 1. Mosebog kap.

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

37-50: Josef-novellen.

Margrethe Dahlerup Koch: 1. Mosebog kap
25,12 – 36: Isak og Jakob.

8. december kl. 12.00: De ældres julefrokost. Der serveres et let traktement, og vi

17. november k. 19.30: Koncert med Sirena,

synger adventssange og –salmer. Andreas

der er en højt professionel kvartet bestå-

Exner og Peter Hedegaard fortæller vendel-

ende af 4 blokfløjtespillere, der vil spille et

bohistorier. Tilmelding til Karen Bjerre Mad-

meget afvekslende program med musik fra

sen eller Anna Thordal-Christensen senest

middelalder til nu. De vil fortælle, vise og

den 4. december. Pris kr. 100,00.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

10. december kl. 14.00 (lørdag): Advents-

endte med hans kætterdom og dødsdom? I

gudstjeneste for børn, deres forældre og

foredraget, som bygger på min bog af sam-

bedsteforældre v/ Margrethe Dahlerup

me navn, belyses Luthers personlige for-

Koch. Kom og syng de kendte adventssal-

hold i byen Wittenberg, hans nye opfattelse

mer og forbered julen ved at høre historien

af kristendommen og de følger, dette fik for

om de to gamle mennesker Elisabeth og

både kirken og det verdslige samfund. Der

Zakarias og deres ikke helt almindelige søn,

foretages også et strejftog til Danmark, det

Johannes. Det foregår i kirken og varer ca.

første kongerige, som brød med pavekirken

40 minutter.

og gennemførte den lutherske reformation. Hvorfor gjorde vi det, og hvad har det

11. december kl. 16.00: Julekoncert med

betydet, at vi blev lutherske?

Vor Frelsers Kor fra Esbjerg.
26. januar kl. 19.30: ”Venter vi stadigvæk på
8. januar 2017 kl. 14.00: Nytårsmøde med

Godot?” I anledning af 100 året for idéhisto-

gudstjeneste v/ Margrethe Dahlerup Koch

rikeren Johannes Sløks fødsel vil Peter He-

og derefter foredrag i Skolegade 32, hvor vi

degaard gentage et foredrag, som han tid-

begynder fejringen af 500 året for reforma-

ligere har holdt på Testrup højskole. Mange

tionen med et foredrag af kirkehistoriker, dr.

vil kende Sløk fra dagbladenes spalter og for

theol. Martin Schwarz Lausten, København,

hans mange bøger om vores europæiske

der er landets fornemste kender af refor-

idéhistorie.

mationshistorien og dertil en fremragende
og underholdende formidler. Titlen på fore-

4. februar kl. 10.00: Højskoledag, der arran-

draget er: ”Luther, munk, oprører, reforma-

geres i samarbejde med Holstebro Højsko-

tor”. Om sit foredrag skriver Schwarz Lau-

leforening

sten: Hvad gik Luthers reformation egentlig

kl. 10.00: Morgensang i kirken

ud på? Hvad var det, han ville, og hvorfor

kl. 10.30: Foredrag v/ Kaare Dybvad, der ta-

blev modsætningen mellem ham og den

ler om emnet: ”Udkantsmyten”, der er et

romersk-katolske kirke så ubønhørlig, at det

ord, de fleste af os har hørt og har forestil-
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linger om, men i debatbogen ”Udkantsmy-

9. februar kl. 9.30: Litteraturformiddag om

ten” bliver disse forestillinger udfordret og

Jan Kjærstads norske slægtskrønike ”Slæg-

muligvis gjort til skamme, da spørgsmålet

ters gang” v/ Kurt V. Andersen, tidligere valg-

om udkantsområderne i virkeligheden ikke

menighedspræst i Bøvling.

er enormt vigtigt for vores samfund. Kåre
Dybvad er geograf og socialdemokratisk

16. februar kl. 9.30: Litteraturformiddag

folketingskandidat, og i ”Udkantsmyten”

om Poul Smidt: ”Viggo Kampmann” v/ Peter

forklarer han, hvorfor provinsen lige netop

Hedegaard.

er dybt nødvendig for et stærkt velfærdssamfund. Han kommer også med sine bud

20. februar kl. 19: Forfatteraften på Hol-

på, hvordan man kan stoppe den voldsom-

stebro Bibliotek med Anne-Cathrine Rieb-

me centralisering, der finder sted, og hvor-

nitzsky, der vil fortælle som sin seneste

dan man styrker provinsen – et interessant

roman ”Orkansæsonen og stilheden” samt

indspark i en debat, de fleste af os har en

om sit forfatterskab generelt. Billetter á kr.

holdning til.

75,00 kan købes på biblioteket og via dets

kl. 12.00: Spisning

hjemmeside. Arrangeres i samarbejde med

kl. 12.45: Sangtime og foredrag v/ dirigent

biblioteket og højskoleforeningen.

og pianist Frans Rasmussen, der fortæller
om ”Livet med musikken”.

5., 6. og 7. marts: Martsmenighedsmøderne i Skolegade 32. Se programmet andet-

Tilmelding senest søndag den 29. ja-

steds i bladet.

nuar til Karen Bjerre Madsen eller Anna
Thordal-Christensen. Pris kr. 200.00.

18. marts kl. 16.00: Koncert med koret Vox
Aros.

2. februar kl. 9.30: Litteraturformiddag om
Mich Vraa: ”Haabet” v/ Peter Hedegaard.

26. – 31. marts: Konfirmandturen til Rom
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN
1. november 2016 - 1. marts 2017

6. nov.

Allehelgensdag

10.00

Peter Hedegaard (Kirkefrokost)

13. nov.

25. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

20. nov.

Sidste s. i kirkeåret

10.00

Peter Hedegaard (DR-radiogudstjeneste)

27. nov.

1. s. i advent

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

4. dec.

2. s. i advent

10.00

Peter Hedegaard

14.00

Margrethe Dahlerup Koch

10.dec.

Familieadventsgudstjeneste (se omtale)
11. dec.

3. s. i advent

16.00

Julekoncert

18. dec.

4. s. i advent

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

24. dec.

Juleaften

14.00

Margrethe Dahlerup Koch

15.30

Peter Hedegaard

25. dec.

Juledag

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

26. dec.

2. juledag

10.00

Peter Hedegaard

1. jan.

Nytårsdag

10.00

Peter Hedegaard

8. jan.

1. s. e. helligtrekonger

14.00

Margrethe Dahlerup Koch
Nytårsmøde (se omtale)

15. jan.

2. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

22. jan.

3. s. e. helligtrekonger

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

29. jan.

4. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

2. feb.

Kyndelmisse

19.00

Peter Hedegaard
Familiegudstjeneste med konfirmander

5. feb.

Sidste s. e. helligtrekonger

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

12. feb.

Septuagesima

10.00

Peter Hedegaard

19. feb.

Seksagesima

10.00

Peter Hedegaard

26. feb.

Fastelavnssøndag

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

5. marts

1. s. i fasten

14.00

Biskop Elof Westergaard
Martsmenighedsmøderne starter

