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ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER
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.
Ferier og friweekends
Jeg holder ferie fra den 6. juli til og med 26. juli. Valgmenigheden passes af valgmenighedspræst Ronald Risvig,
Aulum, tlf. 9747 2413. Jeg har friuge fra 24. aug. til og med 30. aug. Valgmenigheden passes af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, tlf. 2464 1460. Endvidere har jeg friweekend 5. og 6. september, hvor valgmenigheden
passes af Ronald Risvig tlf. 9747 2413.
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 1. oktober 2015.
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BREV FRA PRÆSTEN
I en tid, hvor dåbstallet efter sigende falder

Vandet som bærer af Helligånden forbinder

og falder, har det været en stor glæde, at

os med det guddommelige. Hver eneste

vi inden sommerferien har døbt 11 børn i

gang vi døber, får glæden plads - og der er

valgmenigheden, og flere er på vej. Unge

ikke mere taknemmelige mennesker end

mennesker kommer og vil have deres børn

dåbsforældre, der bærer barnet til dåb - og

døbt ind i folkekirken og ind til den tro, der

takker for det mirakel, de har fået. I en tid,

siger: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil ver-

hvor dåbstallet falder, skal vi glæde os over

dens ende”. Vi døber med vand, og om vand

alle de børn, vi får døbt ind i vores menig-

fortæller den gamle præst i ”Gilead” af Ma-

hed. Alle hører vi ordene, som blev sagt ved

rilynne Robinson i sit testamente til sin søn:

vores egen dåb: Se, jeg er med jer alle dage

Dåb og vand er noget helt specielt: Vand er

indtil verdens ende.

den reneste, klareste væske, der findes, og
i kraft heraf er det et billede på selve det

Peter Hedegaard

guddommelige. Vand har kort sagt en betydning i sig selv som vand. Det er på grund
af den naturlige kvalitet, at det er blevet indviet og udvalgt til at være bærer af Helligånden. I den forstand ligger der noget smukt,
dybt naturligt til grund for dåben. Den gamle præst har ret.
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PRÆDIKEN
Pinsedag 2015
Pinseprædiken 2015 – salmer: DDS 290-291-294-292-494-285
Tekst: Johannesevangeliet: 3.16-21
v/Peter Hedegaard

»For således elskede Gud verden, at han

Jeg har på denne pinsedag valgt at præ-

gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror

dike over både pinseberetningen fra loftet i

på ham, ikke skal fortabes, men have evigt

Jerusalem og fortællingen om Helligåndens

liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden

komme og som den egentlige prædiken-

for at dømme verden, men for at verden

tekst: det lille evangelium, det gyldne evan-

skal frelses ved ham. Den, der tror på ham,

gelium, Johannesevangeliet 3.16: For såle-

dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede

des elskede Gud verden.

dømt, fordi han ikke har troet på Guds en-

3.16. Man ser det overalt. Til VM i Brasili-

bårne søns navn. Og dette er dommen, at

en, til OL i London. Til konfirmanders valg

lyset er kommet til verden, og menneskene

af skriftsteder. Det er så enkelt, og det er så

elskede mørket frem for lyset, fordi deres

stærkt. For således elskede Gud verden, at

gerninger var onde. For enhver, som øver

han gav sin Søn, for at enhver, som tror på

ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset,

ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men

Det er kristendommen i en nøddeskal.

den, der gør sandheden, kommer til lyset,

Da vores sønner blev grebet af compu-

for at det skal blive åbenbart, at hans ger-

terfeberen i slutningen af 90'erne, fik de et

ninger er gjort i Gud.«

computerspil, hvor man skulle løse naturvidenskabelige opgaver for at få et rumskib til

Balancepunkter og landingsbaner

at flyve rundt i universet og i verden. Men for

Hvert år, når vi kommer til pinse, sætter

at lande rumskibet/flyvemaskinen måtte

aviserne igen en overskrift på med typer så

man finde koden, og koden var 3.16, som der

store: Danskerne forstår ikke det med ån-

også stod på landingsbanen som afslutning

den. Man kunne læse filosoffen Hegels 400

på spillet. At Gud elsker verden og sender sin

sider store bog, Åndens fænomenologi, el-

søn – det er balancepunktet i tilværelsen. At

ler endnu bedre: gå i kirke.

sønnen vender tilbage, og vi skal finde et nyt

I dag vil jeg forsøge at forklare det med
ånden på følgende måde:
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balancepunkt – det er pinsens budskab.
I disse dage sender fjernsynet en norsk

serie: Kampen om det tunge vand. I den

Allen udtalte i Cannes i den forløbne uge, at

forbindelse kom jeg til at tænke på en fa-

livet og verden er meningsløs. Er alt da tilfæl-

belagtig historie om en lille norsk familie

digheder? Er alt et sammensurium af livets

på tre, som var på flugt fra tyskerne under

tilskikkelse, eller er der lagt en mening under

2. Verdenskrig. De kæmpede sig gennem

vores liv? Kristendommen fortæller om det-

sneklædte dale og over is-belagte elve, alt

te helt enkelt: Gud sender sin søn til verden

sammen i bidende kulde. Mirakuløst red-

af kærlighed. Da sønnen vender hjem, sen-

der de sig gennem snestormen og kommer

der de den hellige ånd, for at der aldrig må

til Sverige med lys, som var det et forjættet

være øde og tomhed i vores verden.

land. Dog har deres lille seksårige søn fået

For på en måde var disciplenes situation

forfrysninger og må have amputeret nogle

jo ligesom drengens. De havde i tre år fulgt

af tæerne på sine fødder. Den seksårige gut

Jesus på hans vandring rundt i Israels land. På

tør ikke mere gå, men udvikler en teknik,

en måde havde de været til en vedvarende

hvor han på rumpen bevæger sig i en avan-

tre års fest med mirakler, bespisninger, med

ceret form for rejehop, eller vi kunne sige, at

helbredelse, med tilgivelse af synder, med

han krabbede af sted i sneglefart. Nød lærer

opvækkelser af Lazarus og enkens søn fra

ham at finde en landingsbane.

Nain. De havde været en del af noget større,

På sygehuset forklarer lægerne, at han

og de havde set Jesus forlade dem efter et

sandelig godt kan gå selv; han skal bare

sidste måltid, set ham blive korsfæstet, og

finde sit balancepunkt et lidt andet sted,

derefter havde han vist sig, inden han var

men drengen tør ikke gå. Kun klamrende

taget tilbage. Nu sidder de så og har mistet

sig til forældrene kan han gå med vaklende

meningen med livet, mistet deres balance-

skridt. Eller sagt mere direkte: han krabbe-

punkt, mistet orienteringen og landingsba-

de af sted. I må lære ham det på den hårde

nen, ja kort sagt er de på Herrens mark. Da

måde, sagde lægerne. Og en dag, da de sad

får de et nyt balancepunkt. Ånden kommer

på en bænk, forlod forældrene ham hurtigt

over dem - Helligånden, talsmanden kom-

og gemte sig i en smøge. Pludselig ser de

mer, og de får mod til at tale med et nyt

drengen komme gående næsten normalt

sprog, kærlighedens sprog, så alle for første

råbende til dem, hvor de var, men gående

gang siden Babel kan tale sammen igen.

på ny med et genfundet balancepunkt.

Pinsen er derfor den landingsbane, der

Hvorfor starte her en pinsemorgen i

giver mening. For det første elsker Gud ver-

det Herrens år 2015 med balancepunkter

den, som han har skabt, og sender sin Søn,

og landingsbaner? Hvorfor skal vi til Stock-

for at vi ikke skal fortabes. Sønnen forkynder

holm, når det er i Jerusalem, apostlene

næstekærlighed, fjendekærlighed og bro-

sidder? Fordi vi kan også føle meningsløs-

derkærlighed, og ånden giver os mod til at

heden i vores liv. Filminstruktøren Woody

forlade de loftsværelser, de lukkede rum, de
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

huler, hvor vi burer os inde med os selv og

på ny, som skin over vang, som en morgen

glemmer næsten.

med sang, morgen i maj, når det grønnes.

For billedligt talt kan vi også have det

I en tid, hvor vi kan have svært ved at

som drengen i Stockholm. Vi tør ikke finde

finde landingsbaner og balancepunkter, er

nye balancepunkter eller landingsbaner. Vi

det værd at vide, at i kristendommen er Je-

krabber afsted, vi isolerer os, ja man hører,

sus den, der er gået forud for at sende Hel-

at mænd sågar lukker sig inde i garagens

ligånden til os. For - som en præst engang

værksteder for at komme væk fra de nye

sagde det - og som vi unge teologer grinte

samtalekøkkener. Vi lukker os inde og kro-

lidt af: Livets mellemrum skulle udfyldes.

ger os sammen og tør ikke komme ud i livet.

Og i en tid, hvor vi er på hele tiden, hvor vi

Vi glemmer - for nu at tale med Dirch Pas-

venter online på opkald døgnet rundt, så er

sers ord - ihukommende filmen i aften - at

livets mellemrum der jo stadigvæk. Det er

sige: Op å dåe, stor dreng - såååh stor.

pinsens budskab, og derfor synger vi med

Men så kom ånden. Pludseligt kunne
disciplene orientere sig igen. Det kostede
mange af dem livet, men de gav os en ny
landingsbane. Andreas døde i Armenien,
Peter i Rom, og Jacob i Spanien, men de gik
videre for at vise, at balancepunktet nu var
ændret, og at livet skal leves i en bevægelse,
så der ikke gror mos på rullestene. Pinsens
budskab til os sole, der går op og ned, er
derfor, at vi med kærligheds og sandheds
ånd løftes ud af det lukkede. Verden åbnes

glæde med Jørgen Gustava Brandt:
Her er vi lige, hvor vi bænkes
og løfter sindets tomme skål,
så Kristi nåde nu må skænkes
til Åndens fest i bredfuldt mål.
Forsoner i vor brødes soning!
Dit rige står iblandt os her,
og med passionens skjulte kroning
er ingen sjæl alene mer!
Med pinsen er ingen sjæl alene mer. Amen.

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Som det plejer at være tilfældet, hænger valgmenighedens egne billeder på væggene i Skolegade i sommermånederne. I september og oktober udstiller Charlotte Mikkelsen, Hjerm, sine malerier i lokalerne. Charlotte Mikkelsen arbejder hovedsageligt
med farvevirkning og stoflighed på lærred og maler mest nonfigurativt, idet hun mener, at et billedes betydning er op til beskueren selv.
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MINIKONFIRMANDERNE
Minikonfirmandforløbet er netop afsluttet.

løbet blev afsluttet med en ”pilgrimsvan-

Vi har gennem 8 torsdage i foråret været

dring” ved Vesterhavet. Vi startede ved Bov-

samlet i kirken med 13 elever fra 3. klasse

bjerg Fyr, fik en fortælling om Erik Heides

fra 4 forskellige skoler. Vi har talt om skabel-

”Hyrden”, hvorefter vi var oppe i tårnet for at

sen og skabte selv collager med fantasidyr.

tælle kirker og vindmøller. Så gik vi til Trans

De blev udstillet og beundret i kirken. Vi har

Kirke, som desværre var lukket på grund af

øvet Fadervor og lavede en fadervor-nøg-

lynnedslag. Derefter gik vi ned til stranden

lering, hvor hver perle har betydning i for-

og fortsatte mod Fjaltring. Her blev der kig-

hold til sætningerne i Fadervor. Vi talte om

get efter rav og slæbt på sten og drivtøm-

kærlighed og ægteskab og lavede et viel-

mer. Da vi kom til vandrehjemmet, var Lissi

ses-skuespil. Vi har hørt om påsken og lave-

Madsen ankommet med lækker lasagne.

de et krucifiks af skrot. Disse blev ligeledes

Næste dags morgen kom alle forældrene

udstillet til stor beundring i kirken. Vi har

til Fjaltring Kirke, hvor vi holdt afslutnings-

hørt om fødsel og dåb og lavede et dåbs-

gudstjenesten med salmer og prædiken,

skuespil. Vi har også været på kirkegården

og hvor minikonfirmanderne fik lov at vise/

og talt om døden. Var forbi kapellet og så,

sige Fadervor med ”tegn-til-tale”. Endnu et

hvordan det er anderledes end en kirke. Og

supergodt forløb, hvor vi fik hygget, talt, gri-

sluttede dagen på Café Utopia med kage, is

net, leget og sunget.

og varm chokolade. Rigtig chokolade! For-

Lone Knold
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PERSONALIA

DØBTE
15. februar 2015: Rigmor Ingrid Kastberg Nielsen, datter af Alice Irene Nielsen og Michael Kastberg Gichard Nielsen, Klitrosevej 14, 7500 Holstebro
15. februar 2015: Alma Gissel Hornstrup, datter af Stinne Gissel Nielsen og Simon Pejs Hornstrup, Kongehøjen 21, Hornshøj, 7500 Holstebro
22. februar 2015: Simone Hejlskov Sørensen, datter af Marie Elisabeth Hejlskov Sørensen og Jan
Hejlskov Sørensen, Brandstrupvej 105, 8840 Rødkærsbro
1. marts 2015: Walte Robert Klok Kallesøe, søn af Julie Maria Klok Kallesøe og Klaus Klok Kallesøe, Malurten 2, Mejdal, 7500 Holstebro
1. marts 2015: Mikkel Gjedbo Kragelund, søn af Lene Mølgaard Kragelund og Michael Gjedbo
Kragelund, Wesselsvej 12, 7500 Holstebro
29. marts 2015: Alberte Viuf Gull, datter af Emilie Viuf Kjær og Kristoffer Gull Brandt, Jens Benzons Gade 56, 2.th., 5000 Odense C
5. april 2015: Sune Domke Graversen, søn af Jeanette Munk Domke og Nikolaj Engedal Graversen, Fredensgade 6, 7500 Holstebro
26. april 2015: Christian Sønderskov Antonsen, søn af Karin Sønderskov Antonsen og René Sønderskov Antonsen, Ringparken 57, 1.tv., 7500 Holstebro
Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed):
13. marts 2015: Gunver Elsebeth Pedersen, født 1928, Heimdalsparken 35, l.tv., 7500 Holstebro
12. april 2015: Karen Søndertoft Jensen, født 1937, Chopinsvej 15, 7500 Holstebro
Ind og udmeldelser:
I perioden har der været 4 udmeldelser og 38 indmeldelser. 2 er afgået ved døden.
Valgmenigheden tæller nu 1235 medlemmer.
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MINDET VEL
LADER SOM INGENTING …
Hvorfor gemmer vi ting og sager på museerne? Fordi de taler til os!

Valgmenigheden har fornylig arvet en gam-

mulerede sin tale som en hyldest til ”ordet”,

mel talerstol, der gennem mange år stod på

der havde lydt fra denne gamle talerstol:

Højskolehjemmet, der stadig med sine røde,

I mange forskellige skikkelser blev ordet båret

bastante mure ligger mellem Skolegade og

frem, først og fremmest Guds ord - vort arve-

kirkepladsen. Nogle af os husker endnu, når

gods – som vi mødte det ved de store møder i

vi samledes under denne talerstol i den sto-

marts.

re sal eller begge sale slået sammen. H. C.
Andersen kunne have skrevet et eventyr om

Morten Larsens stærke tale, fra Bøvling pa-

alt, hvad den havde oplevet.

stor Nielsens alvorlige og dog milde tale,
Kaj Fønss Jørgensens fine poetiske salme-

I november 1948 – da højskolehjemmet

tone, eller provst Kristensen, Ulfborg, der

fyldte 50 år – holdt min mor, Agnete Stevns

talte så jævnt om alt det høje, professor L.

Krustrup, en fødselsdagstale. Heller ikke hun

P. Larsen, der gjorde bibelord levende for

havde været med fra begyndelsen. Hun for-

os. Der var også den store holmgang, hvor
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Sdr. Omme-præsten blev imødegået bl. a. af

få af de personligheder, der stod på denne

Kaj Munk og Metha Friis, valgmenighedens

ærværdige talerstol. Ved friskolens juletræ

gamle organist. Der var også biskop We-

3. juledag 1934 eller 1935 var det Morten

stergaards bibeltimer og Anders Nørgaards

Larsen, der fortalte os børn om sin barndom

svanesang. Ja her er også blevet talt om Dan-

på Læsø. Mange år senere var det forstan-

marks nød og Danmarks lykke, og vi har anet,

der Arnfred, Askov, og det var Jørgine Abild-

at bladet var ved at vende sig, når pastor

gaard, Snoghøj. Men allerbedst husker jeg

Bundgaard med tro og ildhu drog os med, så

min gamle Askov-lærer Jens Kruuses fore-

vi så leddet åbne sig mod syd. Horisonten ud

drag om nordisk humor.

mod den store verden fornemmede vi, når
Anne Marie Petersen talte om det vågnende

Mange andre burde være nævnt, men en del

Indien og om sit møde med digteren Tagore

år boede jeg ikke i Holstebro og var derfor

og statsmanden Ghandi, og Karen Jeppe for-

udelukket fra at deltage.

tale om de stakkels armeniere.
Nu har Holstebro Museum overtaget den
Vi har leet, når P. A. Rosenberg, Vilhelm An-

gamle talerstol og dens fremtid. AK JA!

dersen og Thomas P. Hejle gav skikkelser fra
litteraturen liv. Selv husker jeg bedst nogle

Herdis Krustrup Kjærgaard

KONFIRMANDER
Konfirmander, der blev konfirmeret i Holstebro Valgmenighedskirke af Peter Hedegaard St. bededag, den 1. maj 2015 kl. 10.
Marie-Louise Boldt Hagsten, Lærke Kaarsholm Jakobsen, Laust Kojborg Sandquist,
Birgitte Schwartz Hvingelby, Jacob Spelling Sander, Sara Arbjerg, Mike Rosendal Ringsted, Sofie Gravgaard Bak, Helene Kørvel Seidelin Hune, Jonathan Fast Refsgaard,
Lena Maria Kjær Jacobsen, Anders Peter Kjær Jacobsen, Sidsel Korsgaard Meldgaard,
Viktor Videbæk, Bastian Hareskov Vingtoft, Thilde Rud Iversen, Lukas Dahl Lindberg,
Benedikte Grube Hastrup, Vitus Albrechtsen Bitsch, Erik Sass Flensburg.
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KONFIRMANDINDSKRIVNING
Konfirmandindskrivningen foregår onsdag den 16. september. Vi starter med en kort
gudstjeneste i kirken kl. 18.30. Herefter vil der være aftensmad og indskrivning i Skolegade 32. I bedes medbringe dåbsattest/navneattest, og I må gerne sende mig en
e-mail eller en sms på 2367 8822 med besked om, hvor mange I kommer.
Jeg vil gerne bede forældre, som ikke er medlemmer af valgmenigheden, om at kontakte mig i august for indmeldelse.
Jeg vil gerne orientere om undervisningen, Rom-turen og om selve konfirmationsdagen, som er fastlagt til store bededag – fredag den 22. april 2016.

KONFIRMATIONER
FREMOVER – STORE BEDEDAG:
2016:

fredag den 22. april kl. 10.00

2020:

fredag den 8. maj kl. 10.00

2017:

fredag den 12. maj kl. 10.00

2021:

fredag den 30. april kl. 10.00

2018:

fredag den 27. april kl. 10.00

2022:

fredag den 13. maj kl. 10.00

2019:

fredag den 17. maj kl. 10.00

ÅRETS KONFIRMANDBILLEDE
Hvis konfirmanderne, deres forældre eller
andre pårørende er interesseret i at få et eksemplar af gruppebilledet, kan man frit få det
fremsendt ved henvendelse til undertegnede.
Peter Snedevind Andersen
Mailadresse: p.snedevind@gmail.com
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NYT FRA BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen

At et nyt kirkeblad udkommer 1. juli er der

næste år ville han igen komme og deltage i

ikke noget nyt i. Som nok alle ved, udkom-

minikonfirmandundervisningen. Det nye

mer kirkebladet 3 gange årligt – altså 1.

med skatteattester blev også berørt, lige-

marts, 1. juli og 1. november.

som bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse

Men juli-bladet er altid svært at gøre le-

af, om tiden var inde til, at kirkebladet kunne

vende og aktivt pga. sommervejret, hvor vi

modtages på mail for dem, der ønskede det.

alle helst vil være udenfor og nyde naturen

Positive tilkendegivelser blev især givet

og måske også holde ferie. Derfor vil dette

til søgning af præst nr. 2. Og bestyrelsen lo-

blad indeholde lidt af et tilbageblik om det,

vede selvfølgelig at ville gå i gang med arbej-

der er sket siden 1. marts.

det, der jo så skal munde ud i indkaldelse til
en ekstraordinær generalforsamling, ganske

Generalforsamlingen

som det står i vores vedtægter.

Den 12. marts afholdt vi vores årlige gene-

Vedr. valg til bestyrelsen - så var der gen-

ralforsamling i Skolegade. Fremmødet var

valg til Tove Agerbo, Bo Bertel og Karen Bjer-

fint, og alt blev styret på bedste vis af diri-

re Madsen. Nyvalgt som suppleant blev Eli-

gent Steffen Wiwel.

sabeth Brun og Sys Dam.

I beretningen omtalte formanden bl. a.

Under punktet ”Evt.” blev der spurgt ind til

den store tilgang af nye medlemmer (1226)

den gamle talerstol fra det tidligere højsko-

og den deraf følgende stigende efterspørg-

lehjem, som vi netop havde modtaget som

sel efter vores præst til både det ene og det

gave fra en mand i Ikast. Læs andetsteds i

andet i menighedens regi, hvorfor der er be-

bladet om, hvordan denne historie endte.

hov for ansættelse af præst nr. 2. Ligeledes

Ligeledes orienterede Asger Brodersen

blev omtalt det glædelige i, at vi på andet år

om et tilbud i august, hvor Harald Nielsen,

arrangerer undervisning for minikonfirman-

vores forretningsfører, og kassereren til-

der. På særdeles dygtig vis ledes det af Lone

byder at være tilstede efter kirketid for at

Knold og Peter Hedegaard. Ja – succesen er

hjælpe med oprettelse af autorisation til

så stor, at en ung dreng kom og fortalte, at

skatteattesterne. Også det kan der læses om

nu ville han ikke gå til fodbold mere, men til

andetsteds i bladet.
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Som indledningen fortæller, så er den-

at ansætte Margrethe Dahlerup Koch, Tim,

ne hilsen skrevet i maj måned. Vi er langt

som vores valgmenighedspræst nr. 2 pr. 1.

fremme med planlægningen af næste års

oktober 2015. Der var 100 stemmeberetti-

program. Bestyrelsen siger på gensyn såvel

gede medlemmer til stede, og resultatet af

i kirken som ved arrangementerne i Skole-

afstemningen var 94 stemmer for ansættel-

gade.

sen, mens 6 var blanke og ingen imod. Tillykke til Holstebro Valgmenighed. Vi glæder

Sidste nyt:

os rigtigt meget til at byde Margrethe Dah-

På den ekstraordinære generalforsamling

lerup Koch velkommen og til det daglige

den 18. juni, der fulgte efter prøveprædi-

samarbejde både med Margrethe og Peter.

kenen i kirken, valgte generalforsamlingen

Margrethe Dahlerup Koch

sogn. Undervejs i de

præsenterer sig selv:

22 år jeg har været
her, er min stilling ble-

Jeg er 51 år, gift med Andreas Exner, som er

vet lavet om mange

guldsmed og har værksted i Ringkøbing. Vi

gange, bl.a. var jeg i en

har tre børn, Sofie på 19, Niels på 18 og Thø-

årrække også syge-

ger på 15.

huspræst. I somme-

Jeg er vokset op i en præstegård i Højby

ren 2012 blev Stadil

i Odsherred. Efter studentereksamen flytte-

og

de jeg til Århus og blev cand. theol. i 1991.

lagt sammen med Tim sogn, så jeg i de sid-

Undervejs læste jeg et semester ved univer-

ste 3 år har været sognepræst i sådan et nyt

sitetet i Durham i Nordengland.

tresogns-pastorat.

Vedersø

sogne

Mit første præsteembede var et vikari-

Jeg har bidraget til forskellige prædiken-

at i Thorsager-Bregnet sogne på Djursland.

samlinger og har senest været med til at

Derefter var jeg højskolelærervikar på Ry

skrive 2 bøger med prædikevejledninger (”I

Højskole, inden jeg igen blev præst og igen

første række” og ”I anden række”). Desuden

som vikar. Denne gang i Over og Neder

er jeg medredaktør af ”Søndagslæsning”,

Hadsten-Skt. Pauls- Nørre Galten og Sønder

som udgives af Grundtvigsk Forum. Jeg har

Vissing sogne. Så var jeg omsider klar til at

også undervist kolleger på kurser om sal-

forlade Århus og søge faste stillinger. Det re-

mer på Præstehøjskolen i Løgumkloster.

sulterede i, at jeg i juli 1993 blev sognepræst
i Tim sogn med bistandspligt i Ringkøbing

Og så er jeg glad for min plads som 2. sopran i Ringkøbing kammerkor.
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VORES SKOLELEDER
Interviewet af skoleleder Sofie Munkholm
- er foretaget af 2 konfirmander fra Holstebro Friskole: Benedikte og Isabella.

Er du gift? Ja

Hvad laver du i din fritid? Sover, ordner vasketøj, laver mad, leger med mine børn,

Med hvem? Han hedder Brian

roder i haven. Vi har spillet en del amatørteater, min mand og jeg, men mest før vi

Hvor lang tid har du været gift? Siden 1999 -

fik børn. Somme tider leger pigerne og jeg

til august 16 år.

”middelalder” sammen med bedste. Det er
mest på Spøttrup Borg. Jeg er begyndt at

Har du børn? Ja

øve mig i at skyde med engelsk langbue.

Dreng eller pige? Piger

Kan du lide dit job? Ja, fordi mit job er fyldt
med dejlige mennesker, både voksne, børn

Hvor mange? 2

og forældre. Og fordi - da jeg blev valgt,
stemte alle på, at jeg skulle være leder.

Hvad hedder de? Alva, hun starter snart i

Fremmede forældre accepterede mig, som

skole og Vigga går i 3. klasse.

jeg er, havde tillid til, at jeg kan løfte opgaven.

Har du nogen dyr? Ja, 4 kaniner. Vi har haft alt
for mange, så vi har forsøgt at kønssortere.

Hvordan synes du det er at komme til sko-

Hunkøn inde i løbegården og hanner uden

len, føler du dig velkommen? Ja jeg føler mig

for. Men jeg var nødt til at bede min far om

meget velkommen, jeg har aldrig følt mig så

at skyde nogen af dem. Der var alt for man-

meget velkommen. Både af børn, forældre

ge.

og personale. Jeg glæder mig meget til at
Så har vi lidt høns, som vi bytter med. De

blive en del af Holstebro Friskole.

får madrester og korn, vi får æg. Og så har
vi 2 gamle hankatte. Vi har også en lille flok

Hvorfor valgte du at blive skoleleder? Min

spelsau-får sammen med min mor. De går

søster siger, da vi var små, skulle vi altid lege

ude hos hende, så vi passer dem, når hun er

skole eller bibliotek, hvor jeg skulle være læ-

på ferie. Vi har en vædder og 3 får med lam.

rer eller bibliotekar. Men jeg ville også gerne

14

have været designer. Jeg lavede engang en

undervisning. Og de er gode til at lære fra

kjole af gamle dynebetræk. Jeg besluttede

sig.

mig dog for at blive lærer og tog på seminarium og lærte en masse. Jeg tror, jeg er

Hvad synes du om mobiler med hensyn til

bedre til at være skoleleder end til at være

skolen? En mobil kan være meget nyttig,

lærer, fordi jeg har så mange ideer. Jeg er

men den er også en afledningsting.

god til at spotte ting - før det går galt. Meget omsorgsfuld. Jeg har været lærer på en

Hvad slags musik kan du lide? Stilhed, jeg

folkeskole og afdelingsleder. Jeg synes, der

slapper ikke af, når jeg hører musik.

var for mange dumme regler. Jeg prøvede
at lave regler om, men det var ikke nemt på

Hvad synes du er en god elev? En nysgerrig

en folkeskole, når kommunen bestemmer

elev er én, der tør få hjælp, og som tør spør-

meget. Så jeg søgte job på en anden friskole.

ge andre, om de vil lege med én. Jeg synes
ikke, der findes dårlige elever, men elever,

Har du nogensinde haft andre drømme end

der har det dårligt. Når elever opfører sig

at blive lærer? Designer, men jeg kunne ikke

grimt, er det er råb om hjælp.

holde til at sidde 8 timer ved en symaskine
hver dag i 3 år.
Hvad synes du om skolen? Jeg synes, lærer-

Benedikte og Isabella,

ne er meget dygtige og går meget op i deres

elever på Holstebro Friskole
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ROMTUREN
2015
Af Asger Brodersen

Det var fantastisk at stå på toppen af En-

tydeligt, at dette kulturmøde prentede sig

gelsborg i Rom en tidlig forårsformiddag,

i børnenes hoveder, alt imens vi kunne se

hvor solen kæmpede med den sidste mor-

folk myldre ind på Peterspladsen for at være

gendis over byen. Lige så fantastisk var det

med i onsdagsmessen dér, hvilket vi selvføl-

at opleve, hvor optaget konfirmanderne var

gelig også gjorde.

af at udpege Roms syv høje og alle byens
store seværdigheder. Disse seværdigheder

En god oplevelse var også at se byen på en

var besøgt eller skulle besøges for at få en

vandretur i natten. Da ser man byens plad-

forståelse af vores civilisations vugge i kul-

ser og seværdigheder i et helt andet skær.

turhistorisk og religiøs forstand. Det var

Peterskirken
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Peterskirken og Tiberen

Tilbud vedrørende autorisation til skatteattest
Som bekendt beregnes vores bidrag til valg-

skattemappe, nærmere betegnet i skatteat-

menigheden som en procentsats af den

testen, der kun giver begrænsede oplysnin-

skattepligtige indkomst. Bidraget er fra-

ger. Vi mangler endnu omkring halvdelen af

dragsberettiget på selvangivelsen, og valg-

disse oplysninger. Derfor tilbyder kassere-

menighedens forretningsfører indberetter

ren og forretningsføreren at hjælpe med at

hvert år beløbet til SKAT.

hente autorisation fra jeres personlige skat-

Vores forretningsfører har hidtil fået op-

temappe. Dette tilbydes søndag d. 9. august

lysning om den skattepligtige indkomst fra

og søndag den 23. august begge dage fra kl.

SKAT ved fremlæggelse af den fuldmagt, vi

11.00 til 13.00. I skal blot medbringe jeres

i sin tid har givet valgmenigheden, og som

NEM ID nøglekort.

gav ret til at indhente disse tal.

Man er også velkommen til at kontakte

Desværre er det fra i år ikke længere

Harald Nielsen tlf.: 2382 4053. Det er vigtigt

muligt at få oplysning om medlemmernes

at fortælle, at der fortsat ingen er i besty-

skattepligtige indkomst fra SKAT, og vi er

relsen, der får kendskab til jeres skatte-

derfor nødt til at finde en anden løsning på

pligtige indtægt. Kun vores forretningsfø-

problemet her og nu, for at vi fortsat kan be-

rer får adgang til disse oplysninger.

regne medlemsbidraget på forsvarlig vis.
Vi bad jer i efteråret om at give forret-

Med venlig hilsen

ningsføreren autorisation til at hente rele-

Kasserer Asger Brodersen og

vante oplysninger digitalt i jeres personlige

Forretningsfører Harald Nielsen

UDBYGNING AF ORGELET
I februar måned fik vores orgel indbygget en 16 fods kobling. En sådan kobling giver
en større fylde i klangen, nok også en mørkere klang. En 16 fods kobling vil sige, at
når man trykker på en tangent, tager den tangenten med en oktav lavere. En oktav
er 8 toner. Det er ikke et register, jeg vil bruge hele tiden, men til enkelte vers, og når
vi har de store gudstjenester med en fuld kirke. Der er også musik, hvor en sådan
kobling egner sig.
Det kan være svært at beskrive og forstå. Men kom op efter en gudstjeneste, så
vil jeg demonstrere det.

Kim Preussler

17

MØDER OG ARRANGEMENTER

Søndag den 23. august – lørdag den 29.

Tirsdag den 22. september kl. 19.00: Fæl-

august: De midt- og vestjyske valgmenig-

lessang på Holstebro Friskole, Lægårdvej

heders højskoleuge på højskolen ”Øster-

102 sammen med Kim Preusslers sangkor

søen” i Aabenraa. Opholdet arrangeres af

og flygtninge fra Ny Skovlund. Alle er vel-

Kjellerup Valgmenighed i samarbejde med

komne. Tilmelding senest 18. september til

højskolen. Program med tilmeldingsblan-

Karen Bjerre Madsen, tlf.: 9742 4890.

ket er lagt frem i kirken.
Søndag den 27. september kl. 10.30: FælTirsdag den 8. september kl. 17.00: Grundt-

les efterårsmøde i Aulum for de midt- og

vigs fødselsdag, som fejres med gudstje-

vestjyske valgmenigheder. Efter guds-

neste i Råsted kirke med Bertel Haarder,

tjenesten i Aulum kirke er der middag kl.

der ligeledes vil holde fødselsdagstalen på

12.00 i Aulum Fritidscenter. Kl. 13.30 – 14.30

Skærum Mølle. Pris for middag kr. 150,00

er der foredrag med cand. theol. og Ph.d

Tilmelding til Tove Agerbo, tlf. 9742 0523 el-

Marie Vejrup Nielsen. Foredragets titel er:

ler til Skærum Mølle, tlf. 9748 1322 senest 1.

Hvor er kristendommen i Danmark i dag?

september.

Kl. 14.30 er der sang, spørgsmål og debat,
hvorefter dagen slutter med kaffe, sang og

Onsdag den 16. september kl. 18.30: Guds-

samvær kl. 15.00 – 16.00. Pris kr. 225,00.

tjeneste og efterfølgende konfirmandind-

Tilmelding og betaling til Karen Bjerre Mad-

skrivning. Se omtale andetsteds i bladet.

sen eller Anna Thordal-Christensen senest
22. september.

Torsdag den 17. september kl. 19.30: Orgelkoncert med Hanne Kuhlmann, organist
ved Københavns Domkirke. Entré: kr. 50,00.
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Onsdag den 30 september kl. 19.00: Kon-

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00: Efterårs-

cert i valgmenighedskirken med Struer

møde med Lillian Hjort-Westh, Bornholms

Shantykor, Mejdalkoret og JoySingers fra

Højskole, om den franske sangerinde Edith

Mejdal samt organist Kim Preussler. Koncer-

Piaf. Mødet afholdes i valgmenighedskirken

ten arrangeres af SOS-Børnebyernes lokal-

og arrangeres i samarbejde med Holstebro

gruppe MidtVest, og entréindtægterne går

Højskoleforening. Entré kr. 100,00.

til SOS-børnebyerne. Entré: kr. 100. Gratis for
børn til og med 14 år.

Torsdag den 5. november kl. 18.00: Spisning og foredrag ved lektor Michael Böss,

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00: Fortæl-

Århus Universitet, om hans nyeste bog, Det

leaften og foredrag på Holstebro Bibliotek

demente samfund. Tilmelding senest den

med skuespilleren Vigga Bro. Arrangeres i

29. oktober til Karen Bjerre Madsen eller

samarbejde med biblioteket og højskole-

Anna Thordal-Christensen.

foreningen. Entré kr. 75,00. Unge under uddannelse: kr. 30,00. Tilmelding og billetsalg

Torsdag den 19. november kl. 19.30: Kon-

via bibliotekets hjemmeside og ved betje-

cert med Ensemble MidtVest. Entré:

ningsskranken efter 14. september.

100,00 for medlemmer af valgmenigheden

kr.

og Nordvestjysk Musikkreds. Unge og stuOnsdag den 21. oktober kl. 19.00: Koncert

derende: gratis. Venner af EMV: kr. 75,00.

i valgmenighedskirken med gruppen Zeno-

Løssalg: kr. 150,00.

bia. Arrangeres i samarbejde med foreningen Norden. Entré kr. 50,00.

Litteraturformiddage i november: Se nærmere i næste kirkeblad.
Desuden afholdes spændende kurser på
Liselund. Se programmer i kirken.
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. juli - 1. november 2015

5. juli

5. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

12. juli

6. s. e. trinitatis

10.00

Ronald Risvig

19. juli

7. s. e. trinitatis

9.00

Ronald Risvig

26. juli

8. s. e. trinitatis

9.00

Ingen gudstjeneste

2. aug.

9. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

9. aug.

10. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

16. aug.

11. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

23. aug.

12. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

30. aug.

13. s. e. trinitatis

10.00

Kurt V. Andersen

6. sept.

14. s. e. trinitatis

9.00

13. sept.

15. s. e. trinitatis

10.00

Ronald Risvig
Peter Hedegaard
Høstgudstjeneste og kirkefrokost

16. sept.
20. sept.

16. s. e. trinitatis

27. sept.

17. s. e. trinitatis

18.30

Konfirmandindskrivning

10.00

Ingen gudstjeneste
Ingen gudstjeneste i Holstebro

10.30

Fællesmøde i Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed

4. okt.

18. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

11. okt.

19. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

18. okt.

20. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

25. okt.

21. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

1. nov.

Allehelgensdag

10.00

Peter Hedegaard
Efterfølgende kirkefrokost

Plejehjem
25. aug.

Beringshaven

14.30

22. sept.

Mellemtoft

11.00

