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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 / 2135 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: phedegaard1957@gmail.com 
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 30. juni – 20. juli og fra 6. – 12. august. 
Peter Hedegaard holder ferie fra 11. – 17. juni og fra 21. juli – 5. august.

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 31. august 2018.

2



BREV FRA PRÆSTEN
Margrethe Dahlerup Koch

Overskriften her er et citat fra en kollega, 

sognepræst i Skt. Johannes sogn i Århus, 

Leise Christensen, og ordene faldt i en ra-

dioudsendelse på P1 om konfirmation. Det 

sædvanlige spørgsmål blev stillet: ”Gør de – 

altså konfirmanderne – det ikke bare for at 

få gaver?” Men, som Leise Christensen sag-

de, hvorfor i al verden er konfirmander de 

eneste mennesker her i landet, som ikke må 

glæde sig til at få gaver? Hvorfor er der aldrig 

nogen, der spørger brudepar eller 50-årige, 

om de ”bare bliver gift/ holder fest for ga-

vernes skyld”? 

 I øvrigt viser div. undersøgelser, at konfir-

manderne både glæder sig til fest og gaver 

og har en holdning til, hvorfor de gerne vil 

gå til præst og konfirmeres. Hvad årets kon-

firmander her i Holstebro Valgmenighed 

har gjort sig af tanker, kan man læse mere 

om i dette nummer af kirkebladet. 

 For det glemmes jo tit: De har faktisk 

både tænkt og gjort et stort stykke arbej-

de, konfirmanderne, inden de nåede frem 

til den store dag med fest og gaver. De har 

gået til undervisning i 2 timer om ugen fra 

august til april/maj. Og her hos os ligger un-

dervisningen ovenikøbet på den tid af da-

gen, hvor man ellers kunne fristes til at lave 

så meget andet – eller ingenting: Nemlig fra 

kl. 15 til 16.30.

 Vores konfirmander har bl.a. mødtes 

med andre af valgmenighedens medlem-

mer til en snak om kirkegang, tro og kon-

firmation før i tiden. De unge mennesker 

har skullet tale med deres forældre om, 

hvorfor de valgte at få dem døbt; de har 

lært vores kirkerum godt at kende og væ-

ret på kirkegårdsvandring; vi har talt om 

håb og drømme, opstandelse og påske; 

om sorg og om, hvordan man møder andre 

mennesker, der sørger. De har lært at bruge 

og læse i en bibel og en salmebog. De har 

været på udflugt til Århus og rejse til Rom. 

Og så har konfirmanderne lært at gå i kirke, 

både som kirketjenere og som almindelige 

kirkegængere.

Fortsættes næste side

”HVAD ER DER NU GALT MED 
AT FÅ GAVER? 
HVAD ER DET DA FOR NOGET?”
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Fortsat fra forrige side

 Den 27. april holdt vi så konfirmation. 

Som man kan se på billedet på forsiden af 

kirkebladet, skinnede solen, præsterne smi-

lede, og konfirmanderne lyste. Jeg ved fra 

dem selv, at de synes, de både fik en dejlig 

dag og gode gaver. Og det kan vi alle sam-

men kun glæde os over. 

 Forresten: Børn er noget, man får. Som 

gaver. Så hvis der var noget galt med at få 

gaver, så havde vi aldrig fået de unge men-

nesker. Og hvor var vi gamle så henne?

 Peter og jeg glæder os til at møde det nye 

konfirmandhold til konfirmandindskrivning 

torsdag den 16. august kl. 18.

Søndag den 30. september 2018 i Holstebro

kl. 10.30:  Gudstjeneste i valgmenighedskirken, v/ Margrethe Dahlerup Koch

kl. 12.00:  Velkomst og middag i Skolegade 32

kl. 13.15:   Foredrag v/ Peter Hedegaard: ”Mens tiderne skifter med tider. 

 Erindringsglimt fra de sidste 50 år”

kl. 14.30:  Kaffe

kl. 15.15:  Fællessang – efterårssange. Musikledsagelse v/ Birthe og Wagner Gothelf.

kl. 16.15:  Farvel og tak.

Pris for deltagelse: kr. 200,00. 

Tilmelding senest den 23. september til Karen Bjerre Madsen 

eller Anna Thordal-Christensen. 

På præsternes og bestyrelsens vegne, Karen Bjerre Madsen

EFTERÅRSMØDE 
MED DE MIDT- OG 
VESTJYSKE VALGMENIGHEDER
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ÅRETS MINIKONFIRMANDER
- i fuld gang med at lave kirkemodeller til børnegudstjenesten den 1. juni.
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Kika, konfirmander, Gud og hvermand

Vi præster får jævnligt spørgsmålet: Hvor-

for skal vi konfirmeres, og hvad betyder 

det? Vi svarer, så godt vi kan, og i dag, hvor 

I konfirmander er hovedpersonerne, prøver 

vi en gang til – for sidste gang inden konfir-

mationen.

 Hun hed Kika. Hun var førerhund og en 

af de fem bedste i hele England. Hunden 

var så god, at hun endog kunne transpor-

tere det menneske, hun var fører for, op i 

elevatoren. Men en dag skete det ubærlige 

– Kika og hendes menneskeven, Patel, kom 

ned på Waterloo stationen, og det regnede. 

Kika ledte Patel hen til det sted, hvor der var 

handicappladser, og da toget kom, gik alle 

ind uden at tage hensyn til den blinde mand 

og hans førerhund. Dog - inde i toget - bad 

Patel Kika om at finde en handicapplads. 

Gulvet i toget var glat, og Kika gled frem og 

tilbage og blev mere og mere stresset – alle 

handicappladserne var optaget. 

 Kika blev mere og mere frustreret, og Pa-

tel kunne ikke hjælpe hende. Han var blevet 

blind 5 år før og havde været så heldig at få 

en fantastisk hund. Senere fortalte Patel hi-

storien til medierne, og alskens kommenta-

rer kom. Hvorfor var der ingen, der rejste sig, 

hvorfor er vi holdt op med at hjælpe? Men 

der var også en, der sagde, at togrejsen var 

lang, og han tog da også handicappladser-

ne, når han havde trætte ben. 

 I Danmark er man i gang med at lovgive, 

så blinde kan få deres førerhunde med ind 

i butikker og på restauranter. Adskillige er 

nemlig i de seneste år blevet afvist igen og 

igen. Hvem var Patels og Kikas næste? Hvor-

for var der ingen, der hjalp?

 For tre uger siden kom vi hjem fra Rom. 

For første gang havde vi en kørestol med 

over Alperne. Vel var det ikke en tyr, som 

cimbrerne og teutonerne havde med, da 

vore forfædre væltede ned i Italien - kuren-

de på deres skjolde. Men jeg skal være ærlig 

og sige, at jeg var meget betænkelig, da Rom 

måske ikke er verdens mest handicapvenli-

ge by. Men vi havde lavet en aftale, konfir-

manderne og jeg, - kørestolen skulle rundt 

i Rom, og det kom den – 65 km – uden at 

sinke os. Vi var måske oven i købet hurtige-

re, end vi plejede. Om morgenen på hotellet 

var vognen kørt frem fra bagagerummet, 

som var det Dronning Margrethe, der hav-

de ringet efter Krone I, og rask gik det ud i 

byen. Konfirmanderne sagde ”Scusi scusi” 

– undskyld, undskyld, og vi kom helt frem 

PRÆDIKEN
TIL KONFIRMATIONEN ST. BEDEDAG 2018

Af Peter Hedegaard

Salmer: 402, 192, 52, 260, 752

Tekst: Den barmhjertige samaritaner, Lukas, kap. 10, v. 10-35
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i Peterskirken og gik lange strækninger for 

fuld damp. Når trapper skulle passeres, tog 

en af drengene kørestolen og løb op med 

den, mens to andre bar Jens i kongestol. På 

et tidspunkt stod to elitesoldater og så på 

dette utrolige optrin, og jeg smilede til dem, 

og de sagde ”Fantastico ragazzi” (skønne 

unge mennesker), og jeg svarede ”Fantasti-

co”.

 På den måde kan alting lykkes, når man 

vil, og når man tror på det. Vi havde ikke et 

æsel som den barmhjertige samaritaner; vi 

havde en kørestol og et fælles projekt. Alle 

skulle med til Rom. 

 På vej hjem roste jeg nogle af drengene 

for deres utrolige indsats, og de sagde: ”Det 

var ingenting, vi havde en aftale, Peter”. 

 I dag bekræfter vi, at Gud har en aftale 

med jer. I dag er det jer, der er hovedperso-

ner, og nu skal I gå ud i livet vidende, at Gud 

tror på jer, og at han er med jer indtil verdens 

ende.

 I historien får vi at vide, at vi skal elske 

Gud, os selv og vores næste. I dag bekræfter 

vi, at den kærlighed, som I mødte, da I blev 

døbt, nu er blevet til den nåde, som skal 

være med jer hele livet. Vi behøver ikke at 

kravle op ad en hellig trappe, som katolik-

kerne gør det i Rom. Nej, vi kan med Luther 

gå ud i verden, tage kørestolen på nakken 

og leve livet på bedste beskub.

 Til sidst i lignelsen spørger Jesus, ”Hvem 

var så den mands næste? ” Med andre ord: 

hvem er hovedpersonen i fortællingen om 

den barmhjertige samaritaner? Nogle vil jo 

sige Jesus, andre samaritaneren, andre igen 

den unge mand. For nyligt fik jeg et helt ge-

nialt svar af en pige fra en 3. klasse fra Ballet-

skolen. Hun mente, at det måtte være Tho-

mas Blachmann. Det er meget muligt, men 

jeg tror ikke, at X-faktor dommeren måske 

lige her er hovedpersonen. Men en anden 

pige svarede, ”Det er vi alle sammen”. I dag 

er det jer, konfirmander, der er hovedperso-

nen, og det er svaret til jer. I dag er I i centrum 

og har lov til denne ene dag at elske jer selv 

og gaverne ud over alt andet, men fra i mor-

gen holder I øje med, om der er andre, der 

har brug for hjælp, så hvis I møder Kika, skal 

hun ikke glide frem og tilbage i et forgæves 

forsøg på at finde en handicapplads til den, 

som hun ønsker at føre trygt igennem byen.

Så elsk Gud og din næste, som dig selv!

Gå I så hen og gør ligeså!
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ÅRETS KONFIRMANDER 
VIL LÆRE OM GUD 
OG OM KRISTENDOM

Journalist Knud Jacobsen har snakket med årets konfirmander om deres forhold til 

konfirmation og til at gå til præst. Svarene kom til at udgøre en broget buket, og imod 

forventning kom gaverne faktisk til at spille en underordnet rolle. Bevares, de blev 

nævnt, men tro og kristendom er faktisk vigtigere for de unge.

Første spørgsmål lød: 
Hvad forventer I at få ud af konfirmationsforberedelsen?

De fleste svarede, at de ønskede at lære mere om kristendommen og også at få et 

bedre kendskab til Biblen og alle historierne der. Argumenter som ”et godt fællesskab”, 

og at turen til Rom ville blive en stor oplevelse, blev selvfølgelig også nævnt. 

Andet spørgsmål lød: 
Hvorfor vil I gerne konfirmeres?

Svarene viste, at mange af de unge mennesker faktisk troede på Gud og derfor gerne 

ville bekræftes i deres dåb. Andre nævnte familietraditioner, og at forældrene forven-

tede, at børnene blev konfirmeret. Endelig blev både festen og selvfølgelig også gaver-

ne nævnt. 

8



NYT FRA KUNSTUDVALGET

Maj og juni måneds udstiller er Hanne Tang Sørensen fra Kjellerup. 

I sommermånederne juli og august hænger vi valgmenighedens egne billeder op.

Til september vil I kunne se værker af Aase Michel fra Fjaltring. 

SAMTALEGRUPPE

Hvem har lyst til at være med til at tale sammen et andet sted end på nettet? Vi vil gerne 

invitere til helt almindelig, gammeldags samtalegruppe, hvor vi mødes ansigt til ansigt. I før-

ste omgang har vi tænkt os at diskutere social- og/eller sundhedspolitiske emner, men andre 

samfundsspørgsmål kan måske også komme på dagsordenen.

 Vi mødes på kontoret i Skolegade 32 den første tirsdag i hver måned, første gang tirsdag 4. 

september kl. 17 -18. Tidspunktet er valgt, så også folk, der er på arbejdsmarkedet, forhåbent-

lig kan være med. 

  Else Cederdorff, Gitte Lenler Schou, Karen Margrethe Madsen og Margrethe Koch

PERSONALIA

DØBTE

Agnethe Sønderskov Antonsen

Bjørk Volke Hankelbjerg

Laura-Marie Spaabæk Pasgaard

BEGRAVEDE ELLER BISATTE

Dagny Burgaard

Jytte Ruth Søndergaard

Jacob Halgaard 

Helge Carl Landsted

Valgmenigheden 

har nu 1.301 medlemmer.
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For 150 år siden – i 1868

Jamen hov! Dengang eksisterede Holstebro 

Valgmenighed da overhovedet ikke. Nej, 

det gjorde den ikke, og den var heller ikke 

kommet til det i 1883 – måske aldrig nogen-

sinde - hvis ikke følgende hændelser havde 

fundet sted op til nogle majdage for 150 år 

siden: 

 Det var efter nederlaget i 1864, og regerin-

gen blev voldsomt kritiseret for sin fremfærd 

op til krigen. Den meget søgte og afholdte 

grundtvigske sognepræst i Ryslinge, Vilhelm 

Birkedal, blev af politiske grunde afskediget 

fra sit sognekald, fordi han i kirkebønnen bad 

Gud give kongen ”et dansk hjerte, om det er 

muligt”. Menigheden og de mange sogne-

båndsløsere fra nær og fjern ville dog ikke 

af med deres præst, og efter i nogen tid at 

have holdt gudstjenester i en lade dannede 

de i 1866 en frimenighed og rejste en kirke. 

En frimenighedspræst kunne (og kan) dog 

ikke foretage retsgyldige vielser, så grundt-

vigske venner og venstre-kredse landet over 

tog derfor sagen op og arbejdede ihærdigt 

for at få menigheden anerkendt som led i 

folkekirken, og et lovforslag om såkaldte 

”valgmenigheder” blev af højskoleforstan-

der Sophus Høgsbro, Rødding, indbragt for 

Rigsdagen. Forslaget blev kraftigt støttet af 

venstrefløjen, men voldsomt kritiseret af 

Højre, de nationalliberale og så godt som 

hele gejstligheden. Det fik tilslutning i Folke-

tinget, men forkastedes af Landstinget. Re-

geringens chef, den konservative grev Frijs, 

ville benytte loven om valgmenigheder til 

at støtte samarbejdet mellem godsejere og 

bønder, uden at det kostede samfundet no-

get. Han håbede nok samtidig at kunne vinde 

de grundtvigske bondegrupper for at opnå 

en bredere politisk basis for sin regering. For 

at få loven vedtaget gjorde han den grundt-

vigske biskop i Aalborg P.C. Kierkegaard (Sø-

ren Kierkegaards bror) til kirkeminister, men 

på grund af sygdom måtte denne kort efter 

trække sig tilbage som minister. 

 Endelig kom så det geniale træk for at 

gøre det genstridige Landsting mørt: at 

gøre valgmenighedsloven til et kabinets-

spørgsmål. (Et kabinetsspørgsmål er en 

afstemning, hvor regeringen på forhånd 

har meddelt, at den vil træde tilbage, hvis 

den kommer i mindretal i det pågælden-

de spørgsmål) Sagen var nemlig den, at på 

samme tid stod dén finanslov til vedtagelse, 

som blandt andet indeholdt loven om an-

læggelse af Esbjerg Havn, og den lov kunne 

valgmenighedsmodstanderne i Rigsdagen 

under ingen omstændigheder give afkald 

OG DET SKETE

I DE DAGE …

Af Jannik Bojsen-Møller

10



på. Hele landbrugseksporten først og frem-

mest til England afhang af den. For at undgå 

et politisk sammenbrud og undgå at kom-

me i mindretal måtte de derfor stemme for 

valgmenighedsloven, og valgmenigheds-

tilhængerne stemte så for anlæggelsen af 

Esbjerg Havn. 

 Man kan sige, at loven om valgmenighe-

der blev til ved et politisk kup og ved tvang, 

men ellers var den næppe blevet til noget. 

Sådan kan det være i politik, men det er den 

eneste gang i grundlovens historie, at en kir-

kelov er blevet gennemført på baggrund af 

et kabinetsspørgsmål.

 Når vi nu i sommer ser avisernes sto-

re helsidesannoncer om festlighederne i 

anledning af Esbjerg Havns og dermed Es-

bjergs 150-års jubilæum, kan vi i vort stille 

sind glæde os over, at Esbjerg Havns tilbli-

velse var medvirkende årsag til, at der sam-

tidig er et 150-års jubilæum at fejre for den 

vigtige del af folkekirken, der hedder valg-

menigheder. 

For 100 år siden – i 1918

I efteråret måtte på grund af den spanske 

syge (en meget alvorlig influenzaepidemi) 

alle skoler lukke, og også konfirmandunder-

visningen måtte indstilles.

For 75 år siden – i 1943

Karen Johansen, der var leder af Holstebro 

Friskole til den lukkede ved nytår 1937, afgår 

ved døden. Hendes ejendom ”Morten Lar-

sens Gaard” (hvor Nørreport Centret i dag 

ligger) og hendes øvrige formue testamen-

teres til frimenigheden.

 Kaj Munk kommer fra Vedersø og prædi-

ker i frimenighedskirken den 30. september 

- råt for usødet. Om Fadervor sagde han: ”Til 

syvende og sidst er vi vel ret ligeglade med, 

om Hans rige kommer og Hans vilje sker. 

Det ligger os vel mere på sinde, at flæskepri-

serne er gode”. Godt 3 måneder senere blev 

Kaj Munk hentet i Vedersø Præstegård og 

skudt i Hørbylunde Bakker.

For 25 år siden – i 1993

21. januar holder professor Mogens Kru-

strup foredrag om arkitekten Le Corbusiers 

pilgrimskapel i Ronchamp – et hovedværk i 

det 20. århundredes arkitektur.

 27. juni – 4. juli deltager 41 af valgme-

nighedens medlemmer i en studietur til 

Moskva og Sct. Petersborg under ledelse af 

formanden Mogens Bjerre og højskolelærer 

og mag.art. i russisk Jørgen Hindsby, Søn-

derborg.
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Et sommer-kirkeblad bliver det til denne 

gang. I bladet kan I læse om højsommerak-

tiviteter og også de kommende efterårsar-

rangementer. Som altid er der noget at glæ-

de sig til ud over søndagsgudstjenesterne. 

På generalforsamlingen i marts blev vi an-

modet om at ”fordele” arrangementerne 

lidt bedre over tid, og det har vi forsøgt at 

imødekomme i den kommende sæson.

 
Igangsættelse af indretning af 

loftetagen i Skolegade 32

Med indkaldelsen til generalforsamlingen 

havde bestyrelsen anmodet om at få op-

bakning til at påbegynde indretning af lofts-

etagen i Skolegade 32.

 Lokalet skal bruges til både konfirmand- 

og minikonfirmandundervisning. I dag fore-

går undervisningen i den lille sal, og det be-

tyder, at de materialer, der skal bruges, må 

slæbes frem og tilbage fra præstekontoret 

hver gang. Og hvad minikonfirmanderne an-

går, foregår undervisningen jo tit i kirken, og 

skal der arbejdes kreativt, foregår det i pri-

vat hjem. Vi mangler meget et sted, hvor de 

ting, der bliver produceret, kan blive opbe-

varet fra gang til gang, inden de kommer 

over i kirken til ”afslutningsgudstjeneste” 

sammen med forældre og bedsteforældre. 

 Ligeledes tænkes det nye loftslokale 

brugt til små studiekredse og samtalegrup-

per.

 Ved generalforsamlingen i marts var der 

en længere debat om byggeriet og økono-

mien, før der fandt en afstemning sted, hvor 

der var et stort flertal, der stemte for projek-

tet.

 På nuværende tidspunkt er vi godt i gang 

med planlægningen. Vi forventer, at hele 

udbygningen bliver færdig i løbet af i år.

  Den gamle kirke i Skolegade blev taget i 

brug i 1885.  Fremsynede mænd og kvinder 

så, at der var et behov for en grundtvigsk 

kirke og menighed i Holstebro. Der var intet 

offentligt tilskud, men man ofrede gerne 

de penge, der skulle bruges også til kirkens 

udvidelse i 1906. Uden disse menneskers 

indsats havde vi ikke haft den kirke eller me-

nighed, vi har i dag. Siden starten er menig-

heden vokset støt. I 1986 blev Skolegade 32 

bygget som valgmenighedens forsamlings-

hus, og i 2002 blev den lille sal bygget til. 

 Rigtig mange arrangementer har huset 

været vært for - både fester og mindehøjti-

deligheder. Konfirmander kan se tilbage på 

mange gode undervisningstimer der.  Nu er 

en ny tid på vej. Det er især ”minierne”, men 

også små studiekredse og samtalegrupper 

NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen
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mv., der mangler lokaler / hyggerum. Derfor 

tak for opbakningen til at gå videre med pla-

nen.

 Denne hilsen fra bestyrelsen med øn-

sket om en god varm sommer og på gensyn 

til gudstjenesten og kunstafsløringen i Sko-

legade 32 den 10. juni. (Husk tilmelding til 

kirkefrokosten).

Mini-konfirmationsstue 65 m²

Ventilation

Personale

Depot

op

Eksist HE340B

Hævet plint over
ventilationskanal
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MØDER OG 

ARRANGEMENTER

Lørdag den 2. og søndag den 3. juni:  Valg- 

og frimenighedernes årsmøde i Vallekilde. 

Program med tilmelding er lagt frem i kir-

ken.

Tirsdag den 5. juni kl. 14: Grundlovsmøde 

på Nr. Vosborg med grundlovstale af histori-

keren, forfatteren og samfundsdebattøren 

Henrik Jensen og musikalsk underholdning 

v/ Ensemble MidtVest. Arrangementet er 

gratis, men der betales for kaffen. Arrange-

res i samarbejde med Holstebro Højskole-

forening, Bøvling Valgmenighed, DGI Vest-

jylland og Nr. Vosborg. 

Søndag den 10. juni kl. 10.00: Gudstjeneste 

og efterfølgende afsløring af de to kunst-

værker ved indgangsdørene i Skolegade 32. 

Kunstneren Erland Knudssøn Madsen og 

repræsentanter for Ny Carlsbergfondet vil 

være til stede. Derefter fælles frokost, som 

man skal tilmelde sig senest 4. juni til Karen 

Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christen-

sen.

Torsdag den 16. august kl. 18.00: Kom-

mende konfirmander og deres forældre 

indbydes til konfirmandindskrivning med 

spisning i Skolegade 32. Man bedes venligst 

medbringe den kommende konfirmands 

dåbsattest eller evt. navneattest.  Af hensyn 

til køkkenet beder vi om tilmelding til en af 

præsterne med besked om antal senest 

den 9. august. Bemærk venligst, at datoen er 

ændret i forhold til sidste kirkeblad. 

Onsdag den 22. august kl. 17.00 – 18.00: 

Sensommersang i valgmenighedskirken 

med tidligere friskoleleder Carsten Jensen.

30. august – 2. september: I Grundtvigs 

fodspor – højskoletur til København. Flere 

informationer findes på valgmenighedens 

hjemmeside, ligesom der er lagt brochurer 

frem i kirken.  

8. september kl. 11.00: Grundtvigs fød-

selsdag i Råsted Kirke v/ sognepræst Ras-

mus Valentin Christensen og efterfølgende 

frokost på Skærum Mølle, hvor lektor og 

forfatter Michael Böss holder fødselsdags-

talen med overskriften ”Ud af os selv - dan-

nelse og folkeoplysning for en ny tid”. Pris 

kr. 180,00. Tilmelding senest 1. september 

til Karen Bjerre Madsen.

13. september kl. 19.30: Orgelkoncert med 

Vibeke Astner og Anne Kirstine Mathiesen, 

der spiller værker for fire hænder og fire fød-

der. Entré kr. 50,00. 
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20. september kl. 9.30: Litteraturformid-

dag med Peter Hedegaard, der vil fortælle 

om Elena Ferrantes roman: Min geniale ven-

inde. 

20. september kl. 19.00: Sangaften i kirken, 

hvor vi vil synge efter den nye salmebog 

”100 salmer”.

25. september kl. 19.00: Forfatteraften på 

Holstebro Bibliotek med forfatteren Anne 

Lise Marstrand-Jørgensen. Arrangeres i 

samarbejde med højskoleforeningen og 

biblioteket. Entré kr. 85,00. Billetter kan kø-

bes på biblioteket og via bibliotekets hjem-

meside efter 1. august. 

30. september kl. 10.30: Efterårsmøde 

med de midt- og vestjyske valgmenigheder. 

Vi begynder i kirken, hvor Margrethe Koch 

prædiker. 

Kl. 12: velkomst og derefter middag i Skole-

gade 32. 

Kl. 13.15: foredrag v/ Peter Hedegaard: Mens 

tiderne skifter med tider. Erindringsglimt fra 

de sidste 60 år. 

kl. 14.30:  kaffe og fællessang med musik-

ledsagelse v/ Birthe og Wagner Gothelf. 

kl. 16.15:  Afslutning

Pris for deltagelse: kr. 200,00. Tilmelding til 

Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal- 

Christensen senest 24. september. 

4. oktober kl. 9.30: Litteraturformiddag v/

Peter Hedegaard, der vil fortælle om Elena 

Ferrantes roman ”Historien om et nyt navn” .

24. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med 

skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen og guita-

rist Jan Sommer, der vil synge og spille sven-

ske viser. Mødet foregår i kirken og arrange-

res i samarbejde med højskoleforeningen. 

Entré kr. 100,00.

8. november kl. 18.00: Vi fejrer mortens-

aften med spisning og foredrag v/tidl. valg-

menighedspræst Kurt V. Andersen, der vi 

fortælle om den store svenske filminstruk-

tør Ingmar Bergmann.  Pris kr. 200,00. Til-

melding til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen senest den 1. novem-

ber.

13. december kl. 12.00: De ældres julefro-

kost. Flere informationer i næste kirkeblad.

16. december kl. 16.00: Julekoncert i kirken 

med det lokale kor, Gesta Danorum. Flere 

informationer i næste kirkeblad.
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. juni – 1. september 2018

1. juni Børnegudstjeneste 17.00 Margrethe Dahlerup Koch

3. juni 1. s. e. trinitatis 19.00 Margrethe Dahlerup Koch

10. juni 2. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

   Kunstafsløring i Skolegade

17. juni 3. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

24. juni 4. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

1. juli 5. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

8. juli 6. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

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

22. juli 8. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

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

5. aug. 10. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

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

19. aug.  12. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

26. aug. 13. s. e. trinitatis 19.00 Peter Hedegaard

2. sep. 14. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

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

   Høstgudstjeneste

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

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

30. sep. 18. s. e. trinitatis 10.30 Margrethe Dahlerup Koch 

   Efterårsmøde med de midt- og vestjyske valgmenigheder

7. okt. 19. s. e. trinitatis 10.00 Valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, Bøvling 

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
14. juni Beringshaven 10.15 Margrethe Dahlerup Koch

23. aug. Beringshaven 10.15 Margrethe Dahlerup Koch

28. aug. Mellemtoften 11.00 Margrethe Dahlerup Koch

11. sep. Beringshaven 14.30 Peter Hedegaard


