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VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890,  
e-post: karen.bjerre.madsen@mail.dk 

Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf. 9741 2390 / 6062 9899,  
e-post: bo.bertel@hotmail.com

Kasserer: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838,  
e-post: asger.brodersen@skolekom.dk  

Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Poppel Allé 4, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857 / 3029 1631,  
e-post: thordal-christensen@webspeed.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:  
Inger Bjerring, Jagtvej 9, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf.: 9741 1748, e-post: inger.bjerring@gmail.com 

Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk

Tove Agerbo, Pile Allé 100, 7500 Holstebro, tlf. 9742 0523, e-post: ht@sport.dk 

Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf.  2382 4053,  
e-post: hnaulum@fiberpost.dk

Kirkesanger: Carsten Smith, Elsøvej 121, 7900 Nykøbing M, tlf. 2422 8140,  
e-post: kirkesanger@outlook.dk

Kirketjener: Vakant, henvendelse 9742 4890

Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936 / 2041 2936, 
e-post: kimpreussler@webspeed.dk

Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 2367 8822,  
e-post: 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 10. til og med 18. februar.  
Peter Hedegaard holder ferie fra 9. til og med 15. april samt fra den 30. april til og med 6. maj.

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

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.  
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest 30. april 2018.
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BREV FRA PRÆSTEN
Af Peter Hedegaard

Send flere engle!

Så er vi kommet ind i det Herrens år 2018. 

Dette skrives i de første dage af dette nye 

ubrugte år. I adventstiden og julen har der 

vel aldrig været så mange til gudstjenester 

og juleafslutninger som sidste år. Nu er ra-

ketterne fyret af, og trods det, at 2017 blev 

et temmelig gråt og regnfuldt år, synger vi 

alligevel med håb i stemmen: ”Vær velkom-

men Herrens år”. 

 Det første halvår har vi meget at se frem 

til. Højskoledagen med den unge højsko-

lelærer Christian Hjortkjær, der vil tale om 

ungdomskultur – og om eftermiddagen 

højskoleforstander Else Mathiessen, der 

vil fortælle om Grundtvig og kvinderne. Til 

martsmenighedsmøderne kommer Viggo 

Mortensen, Doris Ottesen, Naser Khader og 

Thomas Larsen, og videre er der koncerter, 

minikonfirmander, filmaften og højskole-

foredrag, og så kommer påsken og bededag 

med konfirmation. Et forår fyldt med hel-

ligdage og mærkedage, og vi slutter af med 

fernisering den 10. juni. Her afsløres kunst-

neren Erland Knudssøn Madsens værker i 

Skolegade 32. 

 Til information vil vi efter trosbekendel-

sen i fællesskab afsynge det syvende vers i 

”Her kommer Jesus dine små”: Lad verden ej 

med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt, 

men giv, at al vor længsel må til dig, til dig 

alene stå! (DDS 123, vers 7).

 Verset vil blive trykt og lagt som indstik 

i salmebogen, men mange kan den jo nok i 

forvejen.

 
Send flere engle!

I julen har vi jo sunget som engle og om eng-

lene, der sang for hyrderne på marken. I vo-

res verden dukker der engle op igen og igen. 

Til Mariæ bebudelsesdag hører vi om eng-

len Gabriel, der forkynder for Maria, at hun 

ca. 9 måneder senere skal føde Guds søn. 

Og i vores sprog kan vi tale om, at Guds fred 

er mere end englevagt, eller der gik en engel 

gennem stuen. Hvert forår har jeg læst Mar-

tin A. Hansens novelle ”Paradisæblerne” for 

konfirmanderne. Om den 12-årige dreng, 

der skal på besøg hos sin elskede bedste-

moder og på vejen møder skolekammera-

ten Ejnar, der står med en jernpibe og praler 

af alt det, han skal nå i livet. Drengen når 

frem til bedstemoderen med sulemaden 

og kommer ind i varmen, og bedstemode-

ren sender ham over til skytten i dobbelthu-

set, hvor alt er koldt og beskidt med en død 

udstoppet rådnende fugl. Det eneste rene, 

der er der, er skyttens gevær, og drengen 

forlader bedstemoderen og hendes varme 

stuer for at gå hjem i forårstågerne. Han 
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Fortsat fra forrige side

medbringer en kurv med paradisæbler, og 

pludselig er det, som om han mister troen 

på tilværelsen. Mødet med Ejnar og skytten 

og deres negative livsindstilling overvæl-

der ham, og han forsøger at springe over et 

vandløb, men falder i og hænger i kanten 

med det yderste af neglene. Da er det, som 

om den engel, der ifølge bedstemoderen 

passer på hende, giver ham et skub, og han 

får livsmodet tilbage, samler de paradisæb-

ler op, som han har kastet i vildskab, og når 

hjem. 

 På en eller anden måde er det jo sådan, at 

menneskelivet indimellem er. Vi mister ret-

ningen og prøver næsten bevidst at gå vild, 

og alligevel er der noget, som skubber os op 

af grøften, og der er æbler, der skal samles 

op, og der er en vej hjem, der skal findes. 

 En af de unge digtere, der prøver at be-

skrive menneskelivet her i vores tid, er Hel-

le S. Søtrup. I sin sidste digtsamling ”Øren-

lyd” fra 2018 beskriver hun det, som vi vist 

alle sammen er ved at være godt trætte af. 

(Tænk bare på, hvor ofte et ord som proces 

bliver brugt).

 

I ”Henvendelse no. V” skriver hun:

 

Jeg er blevet så uendelig træt

af kvalitetstid og boligdrømme,

af kompetencer,

af netværk,

af opdateringer og opgraderinger,

af performancekriterier,

af kviklån og speeddating,

af telefonsluser og autosvar,

af brugerprofiler,

af præstationer og parametre,

af passwords og plattenslageri 

og pis og papir.

 

Jeg tror, vi alle sammen kan have det sådan 

med det sprog, der bliver mere og mere ma-

nagementagtigt. Der er brug for et sprog, 

der fortæller om livet, om fællesskabet og 

om, at der er et ”vi” og ikke kun et ”jeg”. Må-

ske er det det, som englene minder os om, 

når vi hører om engle, der går igennem stu-

en, eller som engleblidt synger for hyrderne.

Det beskriver Helle S. Søtrup i sin første 

digtsamling fra 2012 ”Send flere engle! ”. I 

digtet ”Taksigelse no. I” siger hun helt enkelt:

 

Tak for livet

og fordi jeg må komme til dig med mit.

Tak fordi intet er ubønhørligt.

Tak fordi du giver mig et fællesskab at være 

menneske i.

Tak fordi at jeg aldrig kan fare så vild, at jeg 

ikke kan finde dig.

Tak for dine engle.

Tak for sne og syrener og alle nådegaver.

Tak fordi der findes fryd. 

Tak fordi jeg finder ting, jeg ikke søger.

Tak fordi der er et vi, 

der også er mig.

 

Et sådant digt åbner verden i en taksigelse 

til Gud. Må det gøre, at vi kan sige: Tak fordi 

der er et vi, og der også er mig her i 2018.
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BØRNEGUDSTJENESTER
med Tante Andante og minikonfirmander

Det er for børn – og de voksne må også meget gerne være med

Til marts begynder et nyt hold minikonfirmander. Og i år begynder vi fredag den  

9. marts kl. 16 med en børnegudstjeneste, som er for alle - også dem, der ikke skal 

være minikonfirmander i denne sæson.

 Tante Andante fra Lemvig kommer og er med til en børnevenlig gudstjeneste med 

musik, sang og fortælling. Efter gudstjenesten er der lidt eftermiddagssnack til børn 

og voksne.

 Minikonfirmanderne mødes de følgende torsdage kl. 14. 30 – 16. Der bliver sendt 

invitationer med nærmere oplysninger om undervisningen ud til alle børn i valgme-

nigheden, som er født i 2008.

 Forløbet afsluttes med endnu en børnegudstjeneste fredag den 25. maj kl. 17. 

Denne gang er det så minikonfirmanderne selv, der sammen med Lissi Madsen, Tove 

Agerbo og Margrethe Koch har tilrettelagt gudstjenesten.

NYT FRA 
KUNSTUDVALGET

I januar og februar udstiller Ole Daniels sine billeder.  Ole Daniels er vestjyde og ud-

dannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding samt på Aarhus Kunstakademi. Som 13-

årig vandt Ole en tegnekonkurrence på Thorvaldsens Museum, og det satte gang i 

drømmen om at blive kunstner.

 Aase Michel, som vil udstille i marts og april måned, er ligeledes vestjyde og både 

keramiker og billedkunstner. Aase vil vise sine billeder, og hun arbejder med både 

akryl, akvarel, kridt, blyant og tusch.

 I maj og juni vil Hanne Tang Sørensen fra Kjellerup udstille sine malerier, som er i 

akryl, og som er blevet til med indtryk fra de åbne vidder ved Vesterhavet.
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Med dette kirkeblad - nr. 112 i rækken - 

fremsender valgmenighedens bestyrelse 

en hilsen til alle medlemmer med et ønske 

om et GODT NYTÅR 2018.

 I 2017 blev der sat mange skibe i søen, og 

det gav store oplevelser såvel i kirken som i 

Skolegade 32. 

 Skal enkelte ting fremhæves, må det 

være, at vi modtog et brev fra Ny Carlsberg-

fondet om, at man gerne ville give os to 

kunstgaver til indgangsdørene i Skolegade 

32. Læs mere nedenfor.

 
GENERALFORSAMLING

Som vedtægterne foreskriver, skal der af-

holdes generalforsamling i marts måned. 

Datoen er i år den 14. marts, og traditionen 

tro begynder vi med gudstjeneste i kirken 

kl. 18.00. Efterfølgende er der fælles spis-

ning i Skolegade 32, hvorefter selve gene-

ralforsamlingen begynder kl. 19.15. Her vil 

bestyrelsen stå til ansvar for sine handlin-

ger i det forgangne år, ligesom vi vil fortælle 

om vore planer for 2018. Alle er selvfølgelig 

meget velkomne. Der er naturligvis ingen 

tilmelding til selve generalforsamlingen, 

men som I kan se side 7, vil vi meget gerne 

have at vide, hvor mange  der kommer til 

spisning. 

 
KUNSTAFSLØRINGERNE

Søndag den 10. juni kl. 10.00 bliver en fest-

dag for valgmenigheden. Da afsløres nem-

lig kunstværkerne ” En fugls føde” og ”Livets 

træ” i Skolegade.

 Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.00 

og går derefter over i Skolegade 32, hvor 

både kunstneren selv, Erland Knudssøn 

Madsen, og repræsentanter fra Ny Carls-

bergfondet vil være til stede. Vi afslutter 

med fælles frokost.

 Tilmelding til frokosten er nødvendig, 

som I kan se på side 15.

 
ADRESSEÆNDRINGER – HJERTESUK IGEN

Hvis I flytter og således får ny adresse, så 

anmoder vi meget om, at I giver valgmenig-

heden besked. Hver eneste gang vi sender 

kirkeblade ud, kommer der ca. 20 breve 

retur, hvor adressaten er ubekendt, så det 

ville virkeligt hjælpe os meget, hvis I enten 

mailer eller ringer til os i forbindelse med, at 

I flytter.  

NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen
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GENERALFORSAMLING

afholdes onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.15 
i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning v/formanden

3.  Aflæggelse af regnskab v/kassereren

4.  Forelæggelse af budget

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter, på valg er:

 Anna Thordal-Christensen

 Asger Brodersen

 Inger Bjerring

 Frans Pærregaard

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

 Martin Jansen

7.  Behandling af indkomne forslag,

  herunder forslag fra bestyrelsen om igangsættelse af indretning af loftsetagen i 

Skolegade 32

8.  Eventuelt, herunder beretning fra præsterne

Generalforsamlingen indledes med gudstjeneste kl. 18.00. 

Derefter fællesspisning i Skolegade 32 forud for generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning – men ikke til selve generalforsamlingen – senest den 7. marts 

til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.

Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. afhentes på kontoret 

fra 1. marts. 
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Den 1. september 1929 begyndte min far 

som 22-årig nyudklækket lærer på friskolen 

i Holstebro. Skolen havde et toårigt prælimi-

næreksamens-kursus som overbygning, og 

der blev han sat til at undervise i geografi. På 

bænken sad en 15-årig bly bondepige med 

lange, tykke fletninger, som straks forså sig 

på den nye lærer. Han var vist lidt længere 

i optrækket, men året efter inviterede han 

hende med til fest i gymnastikforeningen 

og fulgte hende hjem, som sig hør og bør. På 

vejen blev de enige om, at ”det skulle være 

dem”, som han siden blufærdigt berettede. 

De blev gift, så såre hun var fyldt de 18 år, og 

således blev hun fem år senere, i 1937, min 

mor.

 Maren Charlotte, som hun hed, var æld-

ste datter af Anne og Mads Sejbjerg fra går-

den af samme navn i Sønderlund i Østre 

Måbjerg, hvor jeg tilbragte en lang række af 

herlige ferier gennem hele min barndom.

 Jeg husker gudstjenesterne i Frimenighe-

dens kirke helt tilbage i krigens tid i 1940´er-

nes begyndelse. Vi kørte i jumbe – prut, 

prut, sagde Gule – til Ringkjøbing Amts Ind-

købsforenings gård, hvor vi staldede op, og 

gik så derfra over til kirken. Gudstjenesten 

var højstemt til bristepunktet af levende 

og intens religiøsitet. Og her havde sangen 

virkelig lysning, sagt med disse grundtvigia-

neres elskede Bjørnsson. Den løftede taget 

– og sindene. Det var som at svæve i en stor, 

svimlende, men tryg favn.

 Altergangen var magisk, slet og ret og 

intet mindre. Jeg kan genkalde følelsen af 

helligt nærvær den dag i dag. Det fyldte 

rummet som en elektrisk spænding, hvortil 

kom et i sandhed spektakulært sceneri. 

 Menigheden skulle op og knæle i to 

omgange, først til den personligt tilsagte 

syndsforladelse, absolutionen, med præ-

stens håndspålæggelse efter skriftemålet, 

derefter til nadveruddelingen. De store 

trivelige bondekoner trak de lange grundt-

vigianerspyd ud af de bredskyggede hatte, 

som de sad med på i kirken, lagde hatten på 

På Grundtvigsk Forums årsmøde i Folkekirkens Hus i Aalborg den 27. oktober sidste år modtog tidli-

gere højskoleforstander, professor i dogmatik og domprovst i Maribo, dr. theol. Ole Jensen, grundt-

vigprisen. I sin takketale beskrev Ole Jensen levende sin relation til Holstebro Valgmenighed. Ole 

Jensen har beredvilligt skrevet dele af takketalen ud til os, som I kan læse i ovenstående artikel.

DENGANG

I 1940´ERNE 

Af Ole Jensen Foto: www.boamstrup.dk
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sædet og begav sig med yppigt vuggende 

agterpartier op til knæfaldet. Og ned igen 

og på plads. Og op igen og ned igen. Over-

vældende.  

 Men mine forældre må have fundet det 

hele for svulstigt. Og der har vist også været 

rigeligt med ´Helligånd ,́ har jeg senere kun-

net læse mig frem til, næsten ”karismatisk”. 

 De slog sig ned i Fredensvang ved Aarhus, 

hvor jeg er født og voksede op. Her løste de 

sognebånd til præsten Paul Knudsen ved 

Skt. Markuskirken. Sognet havde dengang 

omkring 20.000 beboere. I gudstjenesten 

deltog der godt en snes stykker. Sangen be-

sørgedes af nogle kvidrende sanglærker på 

pulpituret, som totalt overdøvede menig-

heden. Præsten indledte sin prædiken med 

ordene ”Mine tilhørere”, og flertallet forlod 

gudstjenesten før nadveren, som var alt an-

det end magisk. Det var det, man kaldte en 

foredragsgudstjeneste.  Religiøs nøgtern-

hed var in i de år, alt for meget. Det var over-

drevent lavkirkeligt, ordets forkyndelse var 

alt, gudstjenesten alene en ramme derom. 

Det kultisk-rituelle forsagedes som synde-

faldet selv. 

 Jeg var ramlet ind i sekulariseringen i den 

teologiske udgave, der kom til at bære nav-

net det grundtvig-tidehvervske eller tide-

hvervs-grundtvigske. 

 Frimenighedens præst var den navnkun-

dige Morten Larsen. Der stod en vældig re-

spekt om hans person. Ved min mors fødsel 

i 1914, en uge efter verdenskrigens udbrud, 

var min morfar indkaldt til sikringsstyrken. 

Min mormor lå alene derhjemme med bar-

selsfeber en hel måned, hvor præsten be-

søgte hende hver dag. Det glemte de ham 

aldrig for. 

 Min far lærte ham at kende som ”en glad 

og venlig mand og en stor spøgefugl”. Som 

person kunne han tydeligvis rigtig godt lide 

ham. Men i menigheden var han ikke blot 

afholdt. Han var dyrket. Når han stod på 

prædikestolen, var det som en af apostlene 

– det var min fars første værtindes ord. Per-

sondyrkelsen har nok været lovlig meget 

for mine forældre, selvom jeg aldrig hørte 

antydning af negative bemærkninger om 

det eller om ham.

 I øvrigt var den ugifte Larsen en stor mo-

ralist. Som datidens Indre Mission tordnede 

han mod brug af prævention – mænd skulle 

i stedet tøjle deres brynde og holde sig fra 

deres kone mindst et år efter en fødsel. Det 

kan næppe have behaget mine unge varm-

blodige forældre. De ´sov i ske´ i mindst 50 

år i samme seng, og det kan ikke kun være 

gået stille af. Og der var perfekt styr på svan-

gerskabsreguleringen – afstanden mellem 

mig og henholdsvis min storebror og min 

lillebror er næsten nøjagtig den samme (31 

og 33 måneder). Jeg har aldrig fået spurgt, 

hvordan de bar sig ad. Sengen var til sidst 

helt fladtrykt, mens den ved siden af stod 

som ny.

 I 1920´erne opstod Tidehverv i protest 

mod især indremissionsk omvendelsesfor-

kyndelse og forældet ”kristelig moral”, men 

også mod de grundtvigske menigheders 

følelsesfulde religiøsitet.  Ikke for ingenting 

blev Morten Larsen et af disse unge løvers 
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yndlingsofre – ”Barthianere” kaldtes de 

dengang, efter den schweiziske teolog Karl 

Barth, og det var da også et yderst negativt 

ladet ord i min morfars mund. 

 I al stilfærdighed valgte mine forældre en 

mellemting – det grundtvig-tidehvervske. 

Det gik tilbage til Kaj Thaning og Knud Han-

sen og K.E. Løgstrups samarbejde som præ-

ster på Vestfyn omkring 1940. De delte Ti-

dehvervs kritikpunkter, samtidig med at de 

fastholdt Grundtvigs skabelsesteologi.

 Det kan jeg godt identificere mig med. 

Med én vigtig tilføjelse. Det er alt for lidt 

alene at se gudstjenesten som ramme om 

ordets forkyndelse. Gudstjenesten er kult. 

Ritualet bærer. Det befrier os for at skulle 

andet end at være til stede! Det, der sker, 

sker med os, ´uden for´ os. Vi skal intet yde, 

heller ikke opleve noget, selvom vi skam 

gerne må. Så kan vi gå forynget ud og virke 

og kæmpe dér, hvor det er det, der kræves. 

Med dette vender jeg næsten tilbage til 

´Holstebro ,́ minus det over-følelsesfulde – 

tilbage i ritualets favn.

Fortsat fra forrige side

De midt- og vestjyske valgmenigheders tra-

ditionelle højskoleuge er denne gang blevet 

til en tur som rejsende højskole. Vi kører i 

vores bus torsdag morgen mod København 

og besøger undervejs Udby præstegård 

med Grundtvigs mindestuer. I København 

skal vi bo på hotel Cabinn, men i øvrigt have 

Vartov (ligger i gåafstand fra hotellet) som 

vores fælles mødested. Her skal vi høre 

foredrag, spise, synge og tale sammen.

 I øvrigt byder dagene på så forskellige 

programpunkter som ”Grundtvig på den 

multikulturelle Vestegn”, workshop på Chri-

stiansborg med politikere om ”Frisind og 

folkestyre i praksis”, sangtime med kompo-

nist og musiker Rasmus Skov Borring, besøg 

på Kristeligt Dagblads redaktion, morgen-

andagt i domkirken, gudstjeneste i Vartov 

kirke og foredragsaften.

 I begyndelsen af marts håber vi at have 

det endelig program på plads, men man kan 

allerede nu melde sig til turen hos Margre-

the Koch, mdkoch@mail.dk eller tlf. 21 14 36 

58.

 Deltagerantal: Max 50

 Pris: Afhængig af deltagerantallet et sted 

mellem 3.500 og 4000 kr.

 I prisen er inkluderet 3 overnatninger i 

dobbeltværelse med morgenmad, 3 mid-

dage på Vartov (ekskl. drikkevarer), trans-

port samt entré til Grundtvigs mindestuer. 

Enkeltværelse koster et tillæg på 1020 kr.

REJSENDE HØJSKOLE ”I GRUNDTVIGS FODSPOR”

Torsdag den 30. august til søndag den 2. september 2018
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Idéen med et prædikenværksted er at få fle-

re øjne på søndagens bibeltekster end præ-

stens. Forskellige mennesker læser og hører 

noget forskelligt, og vi kan blive klogere af 

at høre på hinandens tanker: Hvad synes 

jeg, der er vigtigt i teksterne? Hvad undrer 

jeg mig over, når jeg læser dem? Hvad irrite-

rer mig? Hvad ville jeg gerne have, at prædi-

kenen over netop de tekster på søndag tog 

fat på? 

 Meningen med prædikenværkstedet er 

ikke at nå frem til enighed eller for den sags 

skyld diskutere den rette mening med tek-

sterne. Og jeg kan heller ikke love, at min 

færdige prædiken søndagen efter svarer på 

alle de spørgsmål, deltagerne måtte have 

rejst. Men måske vil vi ved fælles hjælp op-

dage nye vinkler, problemer og pointer i de 

ord og fortællinger, nogle af os ellers synes, 

vi kender ud og ind. Det eneste, der kræves 

for at være med i prædikenværkstedet, er, 

at man hjemmefra har læst den kommende 

søndags tre tekster fra Bibelen. Man behø-

ver ikke være vant til hverken at læse i Bibe-

len eller gå i kirke for at være med. 

 Tilmelding senest fredagen før til mig på 

mail mdkoch@mail.dk eller tlf. 21 14 36 58. 

Teksterne kan fås hos mig, eller man kan 

finde dem bag i salmebogen (”Alterbogen” 

s. 979-1313).

PRÆDIKENVÆRKSTED

Af Margrethe Koch

-en samtale om søndagens evangelium

KONFIRMATION 2018
27. april holder vi konfirmation for disse unge mennesker:

Frida Albrechtsen Bitsch

Jens Peter Forchhammer Cederdorff

Victor Juel

Agnethe Grube Hastrup

Ludwig Lykke Kjær Haukrogh

Anna Fiirgaard Holden

Adam Nørgaard Jensen

Cathrine Stens Jensen

Leah Bregendahl Jensen

Signe Marie Knold

Mikkel Dyrberg Lauridsen

Noah Vestergaard Morgenstern

Aske Qvist Abildgaard Mortensen

Mathilde Overgaard Nielsen

Emma Viola Byskou Oddershede

Patrick Kruse Pedersen

Jonathan Aklilu Raahede-Petersen

Caroline Østergaard Svendsen

Tirsdag den 20. februar, tirsdag den 13. marts og 

tirsdag den 3. april fra kl. 16. 30 til 17.30 på kontoret i Skolegade 32. 
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PERSONALIA

DØBTE

Ida Gjedbo Kragelund 

VIEDE

Ida og Jess Randbæk Gade

KIRKELIGT VELSIGNELSE AF BORGERLIGT INDGÅET ÆGTESKAB

Gitte og Karsten Ørgaard Terkelsen

BEGRAVEDE ELLER BISATTE

Rikard Nielsen

Egon Schultz-Jakobsen

Ingrid Marie Mosbæk Nielsen

IND- OG UDMELDELSER

Medlemstallet er på 1292. 

3 medlemmer er afgået ved døden, 7 er meldt ud, og 9 er meldt ind siden sidst. 

VALGMENIGHEDENS TUR TIL NAPOLI OG OMEGN
6. – 13. oktober 2018

Som mange vil vide, har der været tale om at arrangere en tur til Sicilien til efterår, men 

af flere årsager har dette ikke været muligt. I stedet bliver det en tur til Napoli og om-

egn. Vi flyver fra København og skal bo centralt midt i Napoli. Rejseleder er journalist 

og forfatter Morten Beiter, Ringkøbing, der selv har boet flere år i byen. 

 Interesserede kan få yderligere oplysninger og en folder ved henvendelse til Mar-

grethe Dahlerup Koch, Peter Hedegaard eller Anna Thordal-Christensen.   
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Indbydere, udvalg bestående af: Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand)  - Viktor Hedegaard (østlige opland) - 
Jacob Halgaard, Mejdal (sydlige opland) - Erik Nørkjær, Aulum (sydlige opland) - Asger Brodersen, Holstebro (Holstebro by, kasserer) -
Peter Hedegaard, Holstebro (Holstebro by, formand) - Vera Bagge (Holstebro by, sekretær).

MARTSMENIGHEDSMØDE 2018

i Valgmenighedskirken og Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Holstebro
SØNDAG 4. MARTS - Kl. 14:00 

Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke v/professor dr.theol. Viggo Mortensen.

Kl. 15:30 Kaffe m/kage. 

Foredrag v/forfatter Doris Ottesen om den svenske forfatter Selma Lagerlöf: 
”Eventyrfortælleren med det eventyrlige liv!”. 
Selma Lagerlöf (1858-1940) var en af de største fortællere i Norden. Hun modtog som den 
første kvinde Nobelprisen i litteratur i 1909.
Doris Ottesen er teolog og har virket som præst i Den danske Folkekirke indtil 1988. Herefter 
valgte hun vejen som folkeoplyser, formidler, forfatter og fortæller.

MANDAG 5. MARTS - Kl. 17:00

Foredrag v/forfatter og MF, Naser Khader: 
”Er kristendom bedre end islam?” - med udblik til Paulus, Luther og Bonhoeffer.
Naser Khader er folketingsmedlem, forfatter og foredragsholder. Udover cand. polit. har han 
en master i teologi. Naser Khader bliver benyttet som mellemøst-ekspert og samfundsdebatør. 
Han har siden 1996 udgivet adskillige bøger.

Middag og kaffe.

TIRSDAG 6. MARTS - Kl. 19:00

Foredrag v/forfatter og journalist Thomas Larsen under emnet: 
”Om politik”.
Thomas Larsen er – ud over forfatter og journalist – også politisk redaktør samt kommentator 
på Berlingske Nyhedsmagasin og politisk analytiker i bl.a. TV Avisen.
Hans forfatterskab rummer mange omtalte og roste politikerbiografier.

Kaffe m/kage og sluttelig forårssang.

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

Højskolesangbogen, 18. udgave benyttes. 
Teleslynge forefindes.

Mødet i 2018 er nr. 100 i rækken.

Tilmelding til alle 3 arrangementer senest 25. februar til:
Vera Bagge – verabagge@privat.dk – 2752 3577 eller Jacob Halgaard –  jhalgaard@youmail.dk – 9742 2587

100år
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3. feb. kl. 10.00: Højskoledag, der arrange-

res i samarbejde med Holstebro Højskole-

forening

kl. 10.00: Morgensang i valgmenighedskir-

ken

kl. 10.30: Foredrag v / ph.d. og højskolelærer 

Chr. Hjortkjær, Silkeborg, der vil tale om ”Det 

utilstrækkelige selv”. 

kl. 12.00: Spisning

kl. 12.45: En fortælling med fællessang sam-

men med forstander på Vestjyllands Høj-

skole, Else Mathiassen og to musikere, Ka-

ren Sørensen og Torben Lassen. Temaet er: 

Grundtvig og kvinderne. 

Pris kr. 200,00. Tilmelding til Karen Bjerre 

Madsen eller Anna Thordal-Christensen se-

nest den 27. januar.

8. februar kl. 19.30: Koncert med brasiliansk 

fløjte / guitarduo, Leite / Felipe.  Arrangeres i 

samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds. 

Entré kr. 100,00. 

15. februar kl. 19.00: Højskoleforedrag v/ 

Peter Hedegaard, der vil fortælle om ”For-

nuft og lidenskab”. Ingen entré, men der be-

tales kr. 50,00 for kaffen.

Tirsdag den 20. februar kl. 16.30 – 17.30: 

Prædikenværksted v/Margrethe Koch.  Se 

nærmere på side 11.

22. februar kl. 16.45: Filmaften: ”Det hvide 

bånd”, som sognepræst Henrik Guldbrandt 

Kjær, Naur, vil give os en introduktion til. 

Derefter middag. Pris kr. 150,00 Tilmelding til 

Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Chri-

stensen senest den 15. februar.

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

ne – se hele programmet side 13.

Fredag den 9. marts kl. 16.00: Børnegudstje-

neste for de nye minikonfirmander og andre. 

Tante Andante fra Lemvig medvirker. Se side 

5.

Tirsdag den 13. marts kl. 16.30 – 17.30: Præ-

dikenværksted v/Margrethe Koch. Se nær-

mere side 11.

Onsdag den 14. marts kl. 19.15:  Holstebro 

Valgmenigheds generalforsamling.  Se side 7.

Fredag den 16. marts kl. 14 – 17:  I anledning 

af Gitte og Per Bojsens 25 års jubilæum i Sko-

legade 32 er der ÅBENT HUS for forhenvæ-

rende og fremtidige kunder.

Lørdag den 17. marts kl. 10.00 – 14.00: Fæl-

lesarrangement på Holstebro Friskole med 

ungdomspsykolog Lene Tanggaard, profes-

sor i psykologi.  

MØDER OG 

ARRANGEMENTER
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Tirsdag den 20. marts kl. 19.30: Koncert 

med et tysk strygerorkester, Bremen Mu-

sikskoles Kammerorkester, der besøger 

OrkesterEfterskolen med  30 dygtige unge 

musikere. Gratis entré. 

Tirsdag den 3. april kl. 16.30 – 17.30: Prædi-

kenværksted v/Margrethe Koch. Se nærme-

re side 11.

Søndag den 15. april kl. 15.00: Koncert med 

Kottos Ensemble, der spiller en grænseover-

skridende koncert inspireret af folkemusik.  

Arrangeres i samarbejde med Nordvestjysk 

Musikkreds. Entré kr. 100,00. 

Onsdag den 23. maj kl. 17 – 22: Valgmenig-

hedens årlige udflugt går i år vestpå. Første 

stop er ved Skærum Mølle, hvor museums-

inspektør Esben Graugaard med udgangs-

punkt i sin nye bog om iværksætterne Vil-

lemoes kort fortæller om denne familie 

med særligt fokus på teglværksejer Niels 

Villemoes. Over Ulfborg kører vi til Tim, ser 

Timgård voldsted og kører videre vestpå til 

Tim Kirke, hvor Margrethe Dahlerup Koch 

vil fortælle om kirken og sit gamle pastorat. 

Herefter kører vi mod Stadil og fortsætter 

op langs Husby Klit for at komme til Hotel 

Vedersø Klit, hvor vi nyder vores aftenkaffe, 

inden vi kører hjem igen. Overalt på turen vil 

Esben Graugaard fortælle om de steder, vi 

kører forbi. 

Pris kr. 150,00. Tilmelding til Karen Bjerre 

Madsen eller Anna Thordal-Christensen se-

nest den 16. maj. 

Fredag den 25. maj kl. 17.00: Børnegudstje-

neste og minikonfirmandafslutning i kirken.

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

og frimenighedernes årsmøde i Vallekilde. 

Program med tilmelding vil blive lagt frem i 

kirken, så snart det er modtaget.

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. 

Torsdag den 7. juni kl. 18.00: Kommende 

konfirmander og deres forældre indbydes til 

konfirmandindskrivning med spisning i Sko-

legade 32. Man bedes venligst medbringe 

den kommende konfirmands dåbsattest el-

ler evt. navneattest.  Af hensyn til køkkenet 

beder vi tilmelding til en af præsterne med 

besked om antal senest den 1. juni.

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 re-

præsentanter 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-Christensen.

30. august – 2. sept.: I Grundtvigs fodspor – 

højskoletur til København. Flere informatio-

ner side 10.
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. februar - 1. juni 2018

28. jan. Septuagesima 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

4. feb. Sexagesima 10.00 Peter Hedegaard

11. feb. Fastelavnssøndag 10.00 Peter Hedegaard

18. feb.  1. s. i fasten 10.00 Peter Hedegaard

25. feb. 2. s. i fasten 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

4. marts 3. s. i fasten 14.00 Professor dr. theol. Viggo Mortensen

   Martsmenighedsmøderne starter

9. marts  16.00 Børnegudstjeneste

   Tante Andante medvirker

11. marts Midfaste 10.00 Peter Hedegaard

14. marts   18.00 Margrethe Dahlerup Koch, 

   gudstjeneste før generalforsamling

18. marts Mariæ bebudelsesdag 10.00 Peter Hedegaard

25. marts Palmesøndag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

29. marts Skærtorsdag 19.00 Peter Hedegaard

30. marts Langfredag 10.00 Peter Hedegaard

  1. april Påskedag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

  2. april 2. påskedag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

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

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

22. april 3. s. e. påske 10.00 Peter Hedegaard

27. april Bededag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch/Peter Hedegaard

   Konfirmation

 29. april 4. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

  6. maj 5. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

10. maj Kristi himmelfartsdag 10.00 Peter Hedegaard

13. maj 6. s. e. påske 10.00 Peter Hedegaard

20. maj Pinsedag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

21. maj 2. pinsedag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch

25. maj  17.00 Margrethe Dahlerup Koch

   Børnegudstjeneste og minikonfirmandafslutning

27. maj Trinitatis søndag 10.00 Peter Hedegaard

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

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEM
13. feb. Beringshaven 14.30 Peter Hedegaard


