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BREV FRA PRÆSTEN
Af Margrethe Koch

Nye salmer

Bestyrelse og præster har nemlig vedtaget

”Så lidt som dit ord, så lidt kan dit kor, dit

at indkøbe 60 eksemplarer af ”100 salmer”,

syngende folk, gå til grunde”, digter Grundt-

et nye salmetillæg, som kom sidste år. I ”100

vig i en salme (nr. 652 i salmebogen). Sang,

salmer” er salmer af ”gamle” kendinge som

salmer og tro hører sammen.

Lisbeth Smedegaard Andersen, Lars Busk

Sådan er det i jødedommen - det sidste,

Sørensen, Jens Rosendal og Holger Lissner,

Jesus gjorde med sine disciple skærtorsdag

men også af nye salmedigtere som Iben

aften, var i følge Matt 26,30 at synge lov-

Krogsdal, Janne Mark og Simon Grotrian,

sangen, dvs. salmerne 113-118 i Salmernes

for nu bare at nævne nogle få. Og nye tek-

bog, sådan som jøder stadig gør det, når de

ster betyder jo også nye melodier!

fejrer den jødiske påske.

Vi vil bestræbe os på at bruge en ny sal-

Og sådan er det i kristendommen, hvor

me flere søndage i træk, så den kan blive

vi fra Paulus’ breve ved, at salmesang helt

sunget ind. Men det er vigtigt, at I, som er

fra begyndelsen var en del af den kristne

kirkegængere, også giver jeres mening til

gudstjeneste.

kende om, hvad der efter jeres mening dur,

Salmesangen er menighedens forkyn-

og hvad der ikke gør.

delse af evangeliet - et udtryk for, hvad det,
som Luther kaldte ”det almene præste-

Nye konfirmander

dømme”, er. Og derfor er en gudstjeneste,

Sensommer betyder, at et nyt hold konfir-

hvor menigheden ikke synger med, sådan

mander begynder. Onsdag den 16. august

set slet ikke nogen gudstjeneste, uanset

mødtes vi første gang. Holdet består af 19

hvor smukt kirkesangeren så synger, orga-

unge mennesker, som Peter og jeg ser frem

nisten spiller, og præsten prædiker.

til at være sammen med de næste 9 måne-

I valgmenigheden har vi heldigvis en tra-

ders tid frem til konfirmationen i april. Vi

dition for rigtig god menighedssang, og den

har delt året op, så jeg fortrinsvis har holdet

skal vi gøre alt for at bevare. Derfor håber

frem til jul, og Peter overtager så fra januar.

Peter og jeg også, at I vil tage opgaven på jer

Nye konfirmander betyder også nye kirke-

med åbent sind og åbne ører og munde for

gængere og kirketjenere ved gudstjene-

de nye salmer, der i de næste måneder nok

sterne. Tag godt imod dem - de er værd at

bliver lidt flere af end sædvanlig ved guds-

lære at kende, og de er valgmenighedens

tjenesterne.

fremtid.
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PRÆDIKEN
TIL HØSTGUDSTJENESTE 2017
Af Peder Hedegaard

13. s. e. Trin. 1. tekstrække

Fortællingen om Den barmhjertige

Salmer: 729, 730, 164, 728, 727

Samaritaner.

(altergang), 11

Lukas evangeliet 10,23-37

Hovedpersonen

elever altid - mener, at det var den barmhjer-

Det er overvældende på en dag, hvor vi end-

tige samaritaner. De mere sofistikerede var

nu en gang fejrer, at det daglige brød igen kan

helt sikre på, at det var den unge lovkyndige

stilles på vore borde i det år, der kommer, at

præstespire, og for nyligt hørte jeg om en

vi så samtidig får lov til at høre en af hoved-

fortolkning, at det måtte være kromanden,

teksterne i kristendommen: fortællingen om

for han var sikker på at få sin betaling.

den barmhjertige samaritaner. Det er os, der

Lad os da gå til teksten. Det starter med,

ser den fortælling, som skal gøre os lykkeli-

at Jesus fortæller disciplene om, hvor lykke-

ge, og det er vores ører, der hører ordet, som

lige de skal være for at få lov til at se og høre

vi sang lige før: ”Øjne, I var lykkelige, I, som så

alt det, som Gud fortæller gennem sin søn.

Guds søn på jord. Øren, I blev hovedrige, da

Så sker det første brud. En ung mand blander

I lytted’ til Hans ord, for hvis tunge sammen

sig. Han er nyuddannet lovkyndig – i dag ville

råde kun Guds sandhed og Guds nåde”.

vi sige jurist – og han spørger, hvem der så er

Det er nok sådan, at I sidder og tænker:

min næste.

kan der siges noget nyt om den tekst? Kan

Pludselig er vi her i Jerusalem midt inde

der tærskes mere langhalm på den? Lad os

i et regelret drama. De lidt ældre af jer kan

prøve!

sikkert huske Perry Mason, Ironside, og alle

Gennem tiden har man overvejet, hvem

de retssagsdramaer, vi slugte, da fjernsynet

hovedpersonen er i dagens evangelium. Mu-

var ungt. Nu er det næsten, som om den

lighederne er jo mange. Nogle vil sige, at det

unge yngling anklager Jesus, og vi ved jo af

er offeret, der ligger i vejgrøften - andre, at

egen erfaring, at når man er nyuddannet,

det er præsten og levitten, der skal omvende

er man overmåde klog og lidt emsig, som

sig. Andre igen - og det gjorde mine højskole-

Niels Hausgaard ville have sagt det. Det ta-
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ger heldigvis af med alderen. ”Hvad skal jeg

dens de øvrige israelitter var i fangenskab i

gøre for at få evigt liv?”, spørger han, og Jesus

Babylon. Og man havde blandet blod med

stiller straks et modspørgsmål: ”Hvordan læ-

besætterne på kryds og tværs. Skal man

ser du, du er jo uddannet, unge mand?”. Og

være en rigtig jøde, skal man have en jødisk

den unge svarer beredvilligt: ”Du skal elske

mor. Jøderne så derfor ned på samaritaner-

Herren din Gud og din næste som dig selv”.

ne, og her kommer han så ind i fortællingen

”Godt svaret, unge mand”, siger Jesus. Men

og opfylder det dobbelte kærlighedsbud i

den unge mand er ikke nyuddannet for in-

stedet for de jøder, der såmænd var både en

genting. Straks kommer modspørgsmålet:

præst og en kordegn, men som bare var gået

”Hvem er så min næste?”. Og pludselig får vi

forbi.

syn for sagn. Efter at have hørt diskussionen

En dag i høst forlader en mand Langeland;

tager Jesus den unge mand og de øvrige til-

høsten har været stor, og han fylder sin JF-

hørere ud af retslokalet og ud på en rejse fra

vogn med alle de afgrøder, han har, for at

Jerusalem gennem farefuldt bjerglandskab

køre dem til GASA i Odense. Det er noget af

til Jeriko, som jo ligger 400 m under havets

en tur. Flere broer skal passeres, og den gam-

overflade.

le Ferguson måtte arbejde hårdt for at kom-

En mand, en jøde, som tilhørerne jo også

me op over bakkerne ved Svendborg og hen

er, er på vej ned ad vejen til Jeriko og bliver

over Midtfyn for at aflevere den store høst

overfaldet af røvere. En præst kommer forbi,

på GASA. Lykkelig og med lommen fyldt med

ser manden, men skal til konvent og skyn-

penge vender han snuden hjemad. I taknem-

der sig videre. Dernæst kommer der en le-

melighed og nærmest i en glædesrus tager

vit, hvilket ville svare til en kordegn i dagens

han fejl i Danmarks største rundkørsel ved

Danmark, men han vil også til kirkemøde i

Hjallese og kører i stedet for mod Fåborg. I

Jeriko, så han skynder sig videre trods det,

Svanninge Bakker er der kort før sket et over-

at han har set manden. Så kommer - som i

fald, idet en mand er blevet slået ned og fra-

alle eventyr, hvor alle gode gange er tre - sa-

røvet sine penge. Først var der kommet en

maritaneren. Han ser manden, plejer ham og

højesteretssagfører forbi i sin store Merce-

hjælper ham hen på et herberg og lover så-

des. Han havde set manden, men han skulle

gar at betale. Nu er det godt at vide, at sama-

videre til et vigtigt møde i Fåborg. Efterføl-

ritanerne var jødernes halvbrødre. De levede

gende kom der også en landsretssagfører i

mestendels i Samaria, nord for Jerusalem,

sin Volvo, og han så også manden, men skul-

dyrkede Gud på deres eget bjerg, Garizim. De

le også til et vigtigt møde i Fåborg. Men nu

var på en måde datidens frimenighed, men

kom redningen. Langelændingen kørte glad

for jøderne var de ikke rene.

af sted ned ad bakken. Langelændingerne,

Der var vist nok sket det for tusind år si-

som fynboerne ikke rigtigt regnede for det

den, at assyrerne havde besat Samaria, me-

helt store, da de havde giftet sig med polske
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

roearbejdere, men det var denne halvpolak,

verden. Han flygter til London og prøver at

der fik øje på manden, stoppede Ferguso-

komme på benene der, men en dag går hele

nen, løftede manden op på ladet og kørte

hans liv i sort. Han bliver ramt af en sjæleøde-

ham til privathospitalet i Fåborg og lovede

læggende depression, og han formår kun

at betale, hvis det var nødvendigt. Vi er ikke i

lige at ringe til sin søster, Lene, der er blevet

tvivl om, at langelændingen er hovedperso-

præst i Svendborg. Selv om de ikke har haft

nen, og vi er heller ikke i tvivl om, at da Jesus

kontakt i masser af år, smider hun alt, hvad

spørger, så ved den dygtige unge mand det

hun har i hænderne for at redde sin bror. Hun

også, at det er den kvinde eller mand, der

får Frederik med hjem til Danmark, men han

stiger ned og hjælper offeret, der på mange

fortsætter sit liv i mammons tjeneste, og

måder er hovedpersonen, men der er måske

først da moderen dør, finder han ud af, at li-

mere i det. Når jeg spørger konfirmander om,

vet kun kan leves, hvis du også tager vare på

hvem der er hovedpersonen, svarer de altid:

andre. En dag falder søsteren om i fuldt ornat

”Jesus”, og det er jo et meget godt svar, men

på det smukke torv i Svendborg - folk prøver

én konfirmand og én højskoleelev har svaret

at hjælpe hende, men hun afviser dem og

korrekt, når jeg igen har spurgt om hoved-

råber, at de ikke må forstyrre hende, for hun

personen. Det er os, det er dig og mig. Det er

taler med Gud. Nu er det Frederiks tur til at gå

alle os, der igen i dag hører historien om den

hen og gøre ligeså – nemlig træde hjælpen-

barmhjertige samaritaner.

de til. Han gør det, som søsteren gjorde mod

Derfor bliver vores øjne og ører lykkelige.

ham, som samaritaneren gjorde mod den

For historien er ikke slut. Historien fortsæt-

overfaldne, og som langelændingen gjorde

ter, og fordringen – opfordringen – lyder til

det mod fynboen i Svanninge bakker. Fulgte

os: ”Gå du hen og gør ligeså”.

den fordring, som ikke kan overhøres: gå du

Endnu et eksempel fra Fyn. Et ungt men-

hen og gør ligeså.

neske vokser op i begyndelsen af 80’erne. Vi

Katrine Marie Guldager fortæller derfor i

er i Svendborg, og Frederiks familie er en ro-

sin fantastiske roman ”En uskyldig familie”

debutik uden lige. Hans far har isoleret sig på

endnu en historie om den barmhjertige sa-

en lille ø, Drejø, og hans mor og søskende le-

maritaner, om det liv, der kun kan leves som

ver hver deres liv. Frederik beslutter sig for at

et liv for næsten. På den måde er det godt, at

forlade Svendborg, ligesom A.P. Møller havde

vi hvert andet år hører fortællingen, for også

gjort det mange år før. Han ville være en ver-

vi har brug for at høre opfordringen: Gå du

denspersonlighed, og via handelsskolerne

hen og gør ligeså. Og hører vi fordringen, så

bliver han en stor børsmægler, som lever det

bliver vi hovedrige af nåde, og så ser vi vores

vilde liv hos Goldman Sachs i New York indtil

næste som netop den, vi skal tage vare på.

børskrakket i 2008. Pludseligt smuldrer hans
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Amen

NYT FRA BESTYRELSEN
af Karen Bjerre Madsen

Når dette kirkeblad udkommer, er det efterårstiden, vi befinder os i. En sommer

HØSTOFFER

med de mange solskinstimer udeblev, men

Til høstgudstjenesten i år indkom der ialt

gjorde sig dog bemærket på mange andre

2.050 kr. Dette beløb vil blive fordelt mel-

måder med velbesøgte gudstjenester hver

lem Møltrup Optagelseshjem og valgme-

søndag, bryllupper, barnedåb og bisættel-

nighedens hjælpefond.

ser. Aktiviteterne uden for kirken har derimod ligget næsten stille. Dog skal nævnes:

KUNSTGAVE
På generalforsamlingen i 2016 blev der

SOMMERAFTENUDFLUGTEN DEN 16. MAJ

foreslået, at vi skulle forsøge med lidt

I år gik turen til Møltrup Optagelseshjem,

kunstforskønnelse oven over fordøren i

et hjem for hjemløse mænd, som Morten

Skolegade 32. Denne idé har kunstudval-

Larsen, valgmenighedens første præst, var

get og bestyrelsen arbejdet videre med. Et

med til at starte.

godt samarbejde med Ny Carlsbergfondet

Med den sædvanlige gode rejseleder,

har gjort tanke og idé til virkelighed, og i juli

Esben Graugaard, blev der på bedste vis

måned blev der underskrevet en kontrakt

fortalt kulturhistorie. Ad snoede veje med

med kunstneren Erland Knudssøn Madsen

stop ved både Vind og Timring kirker nåe-

og Ny Carlsbergfondet. (Læs præsentation

de vi frem til Møltrup. Vi hørte om Møltrup

andetsteds i bladet.) Det er oven i købet

Optagelseshjems historie og blev vist rundt

endt med, at vi får kunst over begge ind-

på gården, hvorefter vi fik aftenkaffe og fik

gangsdøre. Vi glæder os rigtig meget til at se

derefter lov til at handle i butikken derude,

kunstværkerne færdige og forventer, at det

inden turen gik hjemad igen.

bliver forår 2018.

Der kom et nødråb fra Møltrup: er der
nogen, der har sengetøj, håndklæder eller

HØJSKOLEUGEN 2018

aflagt herretøj i overskud, tager Møltrup

For år tilbage var det et tilløbsstykke at del-

gerne imod det. Der er åbent alle dage mel-

tage i højskoleugen sammen med de øvrige

lem 8.00 – 16.00 på Møltrup.

valgmenigheder i det midt- og vestjyske.
Fortsættes næste side

7

Fortsat fra forrige side

Nu laver flere menigheder deres egne ture,

Holstebro Kommune besluttet, at træet

og der har således ikke været et fælles høj-

skal fældes, og at der skal plantes et nyt.

skoleophold i de sidste par år. Nu prøver
vi imidlertid noget nyt til næste år, nemlig

ADRESSEÆNDRINGER

med en ”Rejsende Højskole - I Grundtvigs

Et hjertesuk. Vi anmoder stærkt om, at I

fodspor”. Turen går til København via Udby,

husker at meddele os evt. ny adresse. Hver

og tidspunktet vil være 30. aug. til 2. sept.

gang vi sender et nyt kirkeblad ud, kommer

Meget mere om turen i næste kirkeblad.

der ca. 20 blade retur, fordi adressen var forkert. HUSK DERFOR AT GIVE VALGMENING-

DET GAMLE TRÆ

HEDEN BESKED, NÅR I FLYTTER.

Det store spidsløn, som står på plænen øst

Med ovenstående fortællinger om som-

for kirken tæt på Morten Larsens sten, er

meroplevelserne i valgmenigheden sender

blevet et såkaldt risikotræ, da stammen er

vi fra bestyrelsen en venlig hilsen til alle

revnet flere steder og nu er til fare for såvel

med et på gensyn såvel i kirken som til øv-

fodgængere som trafikanter. Derfor har

rige arrangementer i Skolegade 32.

NYT FRA
KUNSTUDVALGET
I september og oktober udstiller Frederik Axelsen fra Skejby en række naturfotos.
Temaet for udstillingen er: Det bruger jeg naturen til. Hvad gør du?
Frederik Axelsen har i et par år haft fotokurser på Aktivitetscentret i Holstebro.
November og december måneds udstiller er tidligere sognepræst i Borbjerg og
Hogager sogne, Lars V. Palle. Lars Palle er hobbymaler og begyndte at male for
ca. 10-12 år siden. Sammen med en flok vestjyske kunstnere udstiller han to gange
årligt sine billeder i sit atelier på Hajslundvej i Mejrup.
I januar og februar 2018 vil ophængningen være af Ole Daniels.
Mere herom i næste kirkeblad.
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VALGMENIGHEDENS HUS
FÅR KUNSTUDSMYKNING
Af Tyge Dinsen

Der behøver ikke gå lang tid fra idé til handling. Det er netop igen blevet bevist i valg-

Erland Knudssøn Madsen, her fotograferet ved Vigsø

menighedens bestyrelse. Derfor er der

Bugt hvor han meget ofte har været gennem de 50 år,

skabt mulighed for, at de to indgangsdøre i

ægteparret har boet i nærheden.

Valgmenighedens Hus bliver omkranset af
kunst fra foråret 2018.
Det er billedkunstneren Erland Knudssøn
Madsen fra Thy, der har fået overdraget opgaven af Ny Carlsbergfondet. Formanden,

pris på. Det håber jeg også bliver tilfældet

Karsten Ohrt, sagde god for ansøgningen

med det, jeg skal skabe til Valgmenighe-

fra valgmenigheden og godkendte kunst-

dens Hus, siger Erland Knudssøn Madsen.

projekterne fra Erland Knudssøn Madsen.

Erland Knudssøn Madsens produktion

Dem er han nu så småt gået i gang med.

er omfattende. Bl. a. kan nævnes to store

De to portaler har fået arbejdstitlerne ”Li-

relieffer til landemodesalen i Aalborg Bispe-

vets træ”, der er til hovedindgangen, og ”En

gård, altertavler til Tilsted og Videbæk Kir-

fugls måltid”, som placeres ved indgangen i

ker, et lille relief til Thisted Kirke, ligesom

gården.

en skulptur til kirkegården ved Hjerm Østre

Erland Knudssøn Madsen gik mesterlære-vejen ind i kunsten. Han debuterede på

Kirke er også skabt af Erland Knudssøn Madsen.

Kunstnernes Efterårsudstilling i 1963 og har

Listen af hæder og legater fylder meget

i over et halvt århundrede haft sin private og

på Erland Knudssøn Madsens cv. I 2006

arbejdsmæssige base i Thy. Hans flid er le-

modtog han Eckersberg Medaillen.

gendarisk, og derfor er det den mest naturli-

Det var oprindelig et par medlemmer af

ge ting i verden for den nu 75-årige kunstner

valgmenigheden, som kom på idéen med,

at fortsætte med at arbejde.

at indgangsdørene skulle kunstudsmykkes.

- Jeg har aldrig kunnet efterkomme alles

Mens de nød en stille pibe tobak i deres en-

mening med min kunst, siger Erland Knuds-

somhed i den friske luft, besluttede de at

søn Madsen. Men nu har jeg dog gennem 55

gå videre med tanken til bestyrelsen. Som

år lavet adskillige værker, som folk sætter

tænkt så gjort. Til foråret kan resultatet ses.
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MARTSMENIGHEDSMØDERNE
– 100 års jubilæum i 2018.
Martsmenighedsmøderne foregår i Skolegade 32.

Søndag, den 4. marts.
Kl. 14.00: Gudstjeneste ved v/professor dr.theol. Viggo Mortensen.
Kl. 15.30: Kaffe/kage.
I forlængelse heraf: Foredrag om den svenske forfatter Selma Lagerlöf:
”Eventyrfortælleren med det eventyrlige liv!” - ved forfatter Doris Ottesen.

Mandag, den 5. marts.
Kl. 17.00: Foredrag: ”Er kristendom bedre end islam?” - med udblik til Paulus, Luther
og Bonhoeffer – ved forfatter og MF, Naser Khader.
Middag, kaffe.

Tirsdag, den 6. marts.
Kl. 19.00: Foredrag: ”Om politik” – v/forfatter og journalist Thomas Larsen.
Kaffe/kage og sluttelig forårssang.
Det færdigtrykte program vil blive lagt frem i kirken
– og det indgår i næste kirkeblad 1.2.2018.
Martsmenighedsmøderne v/indbyderkreds/udvalg:
Jacob Halgaard, Henrik Guldbrandt Kjær, Asger Brodersen, Viktor Hedegaard, Erik Nørkjær,
Peter Hedegaard, Vera Bagge.
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STUDIEKREDSE
Davids oldemor, en profetisk tværing og

Af Margrethe Koch
Det foregår som vanlig i Skolegade 32.

den dårende dejlige kvinde, der går under

Efterårets temaer kommer til at dreje sig

cover og får hævn. Studiekreds om tre små

om synet på de fremmede, om integration

bibelske skrifter

og assimilation og også lidt om, hvad et
”gammeltestamentligt kvindesyn” egentlig

”Sola Scriptura” – Skriften alene – lød et af

kan siges at være.

reformationens slagord. Luther var bibelforsker, og hans reformatoriske projekt

Programmet bliver således:

udsprang af hans egen bibellæsning. Hans

Torsdag den 28. september: Ruts bog

synspunkt var, at Bibelen var skrevet for alle

Torsdag den 12. oktober: Esters bog

og enhver og ikke kun var teologernes bog. I

Torsdag den 30. november: Jonas’ bog

Biblen kunne enhver frit høre og læse Guds
ord, og derfor skulle Biblen lukkes op og læ-

Af hensyn til min forberedelse vil jeg gerne

ses – af alle. Så det gør vi i valgmenighedens

have tilmelding enten på tlf. 21 14 36 58 eller

studiekreds.

mdkoch@mail.dk

I denne sæson prøver vi at flytte tids-

Kaffe i pausen koster 50 kr.

punktet for studiekredsen til torsdag formiddage fra kl. 9.30 til 11.30.

MANGLENDE AUTORISATION TIL SKAT
Kassereren oplyser, at der stadig er få medlemmer, der endnu ikke har afgivet autorisation hos SKAT. Det kan dog nås endnu! Autorisation betyder, at forretningsføreren
kan beregne det korrekte medlemsbidrag ud fra den skattepligtige indkomst. Husk,
at alle i husstanden over 18 år skal afgive autorisation. Bemærk dog, at medlemskabet er gratis indtil det 25. år, hvis man er under uddannelse.
Har man brug for hjælp til afgivelse af autorisation i skattemappen, er man meget
velkommen til at kontakte kasserer Asger Brodersen på tlf.: 9741 1838 eller forretningsfører Harald Nielsen, tlf.: 2382 4053.
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MØDER OG
ARRANGEMENTER
21. september kl. 19.30: Koncert med Bine

gløder af patos og indlevelse. Han gæster i

Bryndorf, tidligere professor v/ Det Kgl.

dag koncertsale over hele verden fra Japan

danske Musikkonservatorium i København

til USA. Der er lagt op til en helt speciel guds-

og nuværende organist ved Frederiksborg

tjeneste den 1. oktober.

Slotskirke. Entré kr. 50,00
8. oktober kl. 10.30: Efterårsmøde i Bøvling
26. september kl. 19.00: Fortælleaften i kir-

for de midt- og vestjyske valgmenigheder.

ken. Kom og hør gode historier. Har du selv

Vi begynder med gudstjeneste i Mariekir-

en fortælling, du har lyst til at fortælle for

ken v/ Marianne Gyldenkærne. Kl. 12 er

andre, er der også mulighed for det. Det kan

der middag med ”Luthergryde” og kl. 13.15

være en erindring, et eventyr, en sandfærdig

foredrag v/ præst Jacob Ørsted, Helligånds-

beretning, en opbyggelig løgnehistorie eller

kirken i Flensborg, om Luthers bordtaler.

noget helt femte. Aftenen er arrangeret af

Jacob Ørsted har skrevet bogen ”Godbidder

Lone Rahbek og Margrethe Dahlerup Koch.

– citater fra Martin Luthers frimodige tale
omkring middagsbordet”.

28. september kl. 9.30: Studiekreds om Ruts
bog v / Margrethe Dahlerup Koch (se s. 11)

Med det foredrag inviteres vi til bords
hos reformatoren Martin Luther. Hver aften sad 30-40 mennesker bænket og enten

Søndag den 1. oktober kl. 10.00: vil to mu-

talte med eller lyttede til reformatoren. Un-

sikere fra ”Klassiske Dage” være med til at

dervejs skrev de studerende Luthers ord

festliggøre gudstjenesten, nemlig bysbarnet

ned, og der var en del! De er senere blevet

og fløjtenisten Janne Thomsen, der sammen

samlet og kendt som Luthers bordtaler.

med cellisten Andreas Brantelid vil fremføre

Midtvejs: Kaffe og lagkage. Ca. kl. 16 slut-

dele af Herman D. Koppels 4 improvisatio-

ter vi dagen med et par af digteren Iben

ner for fløjte og cello.

Krogsdals gendigtninger fra 2016 af Luthers

Andreas Brantelid blev landskendt, da

salmer v/ Sine Berg og Svend Burchardt.

han i 2009 fik Kronprinsparrets Kulturpris.

Pris for deltagelse og mad er kr. 200,00,

Han har siden sine helt unge år forbløffet

som betales ved mødet. Tilmelding til Karen

først i Danmark og siden viden om med sit

Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christen-

lyriske og ubesværede cellospil, der altid

sen senest 1. oktober.
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10. oktober kl. 19.00: Forfatteraften på

200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen

Holstebro Bibliotek med Merete Pryds Hel-

eller Anna Thordal-Christensen senest den

le, der i år har modtaget boghandlernes pris

2. november.

”De gyldne laurbær”.
Billetter à kr. 85,00 kan købes på biblio-

21. november kl. 19.30: Koncert med En-

teket og via bibliotekets hjemmeside fra 1.

semble MidtVest, der spiller værker af Bach

september.

og Dvorák med undertitlen: Blæserkvintetten gennem tiden – nyt og gammelt mødes.

11. oktober kl. 19.30 – 20.30: Sangaften i

Optakt kl. 19.00. Entré kr. 150,00/125,00 (ra-

kirken. Vi synger fra højskolesangbogen og

bat). Gratis for unge.

fra salmebogen. Ind imellem lidt forbindende snak om forfattere og komponister. Le-

30. november kl. 9.30: Studiekreds om

des og akkompagneres af Sigrid Mørup.

Jonas’ bog v/ Margrethe Dahlerup Koch (se
s. 11)

12. oktober kl. 9.30: Studiekreds om Esters
bog v/ Margrethe Dahlerup Koch (se s. 11)

30. november kl. 19.30: Koncert med blæsertrion ”Trio Arizzo”, der spiller Bachs Gold-

26. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med

bergvariationer.

forfatteren, filminstruktøren og fortæl-

Musikkreds. Entre kr. 100,00.

Arrangør:

Nordvestjysk

leren, Pia Fris Laneth, der vil fortælle om
”Luthers Käthe og andre kvindfolk”. Mødet

6. december kl. 19.30 – 20.30: Sangaften i

arrangeres i samarbejde med Holstebro

kirken. Vi synger fra højskolesangbogen og

Højskoleforening og foregår i kirken. Entré

fra salmebogen. Ind imellem lidt forbinden-

kr. 100,00.

de snak om forfattere og komponister. Ledes og akkompagneres af Sigrid Mørup.

8. november kl. 19.30 – 20.30: Sangaften i
kirken. Vi synger fra højskolesangbogen og

14. december kl. 12.00: De ældres julefro-

fra salmebogen. Ind imellem lidt forbinden-

kost. Pris kr. 100,00. Tilmelding til Karen Bjer-

de snak om forfattere og komponister. Le-

re Madsen eller Anna Thordal-Christensen

des og akkompagneres af Sigrid Mørup.

senest den 7. december.

9. november kl. 18.00: Mortensaften i

Søndag den 17. december kl. 16.00: Jule-

Skolegade 32. Vi spiser mortensand sam-

koncert. Vi synger julen ind sammen med

men og hører et foredrag af formand for

vokalensemblet ”Vokal Vest” fra Ringkø-

Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen:

bing. Koret ledes af organist Klaus V. Jensen,

Skolens historie fra Luther og til i dag. Pris kr.

Ringkøbing. Ved orglet: Kim Preussler.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

7. januar 2018 kl. 14.00: Nytårsmøde.

ikke, hvad den har været. Den er sundere,

Gudstjeneste kl. 14.00 v/ sognepræst Lena

mindre kriminel og mere pligtopfyldende.

Kjems, Vejlby. Derefter kaffe og foredrag li-

Ungdommen har tabt tiden og indrettet

geledes v / Lena Kjems. Foredraget har føl-

sig efter klokken. Døgnet inddeles i klokke-

gende overskrift: ”At mig dagen fryder trods

timer, så præstationen kan presses til det

synd og død” – om tab, mod og livsglæde.

maksimale. Den både frygter verdens straf
og straffer sig selv. 500 år efter Luther er vi

10. januar kl. 19.30 – 20.30: Sangaften i kir-

tilbage, hvor han startede. I præstations-

ken. Vi synger fra højskolesangbogen og fra

samfundet og angstens tidsalder. Vi mak-

salmebogen. Ind imellem lidt forbindende

simerer som munke. Og lever i fremtiden.

snak om forfattere og komponister. Ledes

Hvordan i alverden hjælper vi en ungdom,

og akkompagneres af Sigrid Mørup.

der er ved at miste sig selv i skam, angst og
diagnoser? Måske ved at se nærmere på

11. januar kl. 15.00: De ældres eftermiddag

Luther og Kierkegaards tanker om angst og

v/ Peter Hedegaard og Arne Doktor, Aarhus,

kærlighed.

der vil fortælle om Folke Bernadottes hvide

kl. 12.00: Spisning

busser, der i 1945 reddede mange norske og

kl. 12.45: En fortælling med fællessang sam-

danske fanger ud af Hitlers dødslejre.

men med forstander på Vestjyllands Højskole, Else Mathiassen, og to musikere, Ka-

21. januar kl. 10.00: Gudstjeneste og efter-

ren Sørensen og Torben Lassen. Temaet er:

følgende kirkefrokost med foredrag af jour-

Grundtvig og kvinderne, og vi skal således

nalist Morten Beiter, der vil fortælle om Sici-

høre nogle spændende historier om de

lien. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller

kvinder, der pustede liv i Grundtvigs tanker,

Anna Thordal-Christensen senest 14. januar.

idéer og digtning.
Pris kr. 200,00. Tilmelding til Karen Bjerre

3. feb. kl. 10.00: Højskoledag, der arrange-

Madsen eller Anna Thordal-Christensen se-

res i samarbejde med Holstebro Højskole-

nest den 27. januar.

forening
8. februar kl. 19.30: Koncert med brasilikl. 10.00: Morgensang i valgmenighedskir-

ansk fløjte / guitarduo.

ken
kl. 10.30: Foredrag v / ph.d. og højskolelæ-

15. februar kl. 19.00: Højskoleforedrag v/

rer Chr. Hjortkær, Silkeborg, der vil tale om

Peter Hedegaard, der vil fortælle om ”For-

”Det utilstrækkelige selv”. Ungdommen er

nuft og lidenskab”.
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22. februar kl. 16.45: Filmaften: ”Det hvi-

4. – 5. og 6. marts: Martsmenighedsmøder-

de bånd”, som sognepræst Henrik Guld-

ne – se side 10.

brandt Kjær, Naur, vil give os en introduktion til. Derefter middag. Pris kr. 150,00

Onsdag den 14. marts: Holstebro Valgme-

Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller

nigheds generalforsamling

Anna Thordal-Christensen senest den 15.
30. august – 2. sept.: I Grundtvigs fodspor

februar.

– højskoletur til København. Flere informationer senere.

PERSONALIA
DØBTE
29. juli 2017:

Alberte Kirkegaard Wiwel, datter af Anne Sofie Kirkegaard Andersen
og Jørgen Wiwel, Lilla Varvsgatan 14, lgh 303, 21115 Malmø

5. august 2017:

Sigurd Kviesgaard, søn af Pernille Jeanette og Thomas Kviesgaard,
Hirsevænget 12, 7500 Holstebro

VIELSE
3. juni 2017:

Carina og Tommy Staunsbjerg Clausen, Rolf Kragesvej 54, 7500 Holstebro

VELSIGNELSE AF BORGERLIGT INDGÅET ÆGTESKAB
23. juli 2017:

Camilla Trøigård Hofstedt og Martin Winther Kristensen,
Baldersvej 28 st., 7500 Holstbro

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
3. august 2017:

Einar Nielsen, født 1933, Hartmannsvej 137, 7500 Holstebro

11. august 2017: Kristoffer Damgaard, født 1931, Parkvej 90, 7500 Holstebro
IND- OG UDMELDELSER
I perioden har der været 11 indmeldelser og 5 udmeldelser.
2 er afgået ved døden, og valgmenigheden tæller nu 1293 medlemmer
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN
1. oktober 2017 - 1. februar 2018
1. okt.

16. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard – musikgudstjeneste (se s. 12)

8. okt.

17. s. e. trinitatis

10.30

Mariekirken i Bøvling. Efterårsmøde for de
midt- og vestjyske valgmenigheder (se s. 12)

15. okt.

18. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

22. okt.

19. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

29. okt.

20. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

5. nov.

Allehelgensdag

10.00

Margrethe Dahlerup Koch - kirkefrokost

12. nov.

22. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

19. nov.

23. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

26. nov.

Sidste søndag i kirkeåret

10.00

Peter Hedegaard

3. dec.

1. søndag i advent

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

10. dec.

2. søndag i advent

10.00

Peter Hedegaard

16. dec.

Lørdag

14.00

Margrethe Dahlerup Koch - børnegudstjeneste

17. dec.

3. søndag i advent

16.00

Julekoncert

24. dec.

Juleaften

14.30

Margrethe Dahlerup Koch

15.30

Peter Hedegaard

25. dec.

Juledag

10.00

Peter Hedegaard

26. dec.

2. juledag

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

31. dec.

Julesøndag

10.00

Peter Hedegaard

1. jan.

Nytårsdag

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

7. jan.

1. s. e. helligtrekonger

14.00

Sognepræst Lena Kjems
- nytårsmøde, kaffe, foredrag

14. jan.

2. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

21. jan.

Sidste s. e. helligtrekonger

10.00

Margrethe Dahlerup Koch
– kirkefrokost (tilmelding)

4. feb.

Sexagesima

10.00

Peter Hedegaard

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEM
10. okt.

Mellemtoft

11.00

Peter Hedegaard

