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BREV FRA PRÆSTEN
Margrethe Dahlerup Koch

Om en adventssalme

En gammel mand, jeg kendte, kunne ikke 

klare sig hjemme og kom på aflastning. ”De 

siger, at jeg har en depression”, sagde han 

og fortsatte så, ”men jeg kalder det sindets 

slid”.

Sindets slid. Det er et godt udtryk. Og egent-

lig også et smukt udtryk. Et slidt sind. Det er 

et sind, der er blevet brugt, og som har op-

levet meget. Og som nu altså er blevet træt 

og ikke orker så mange anstrengelser mere. 

Som er blevet stille og låst mere og mere 

fast. Lige som kroppen med tiden er blevet.

Der er fest, når det nye kirkeår begynder 1. 

søndag i advent. Nye alterlys, grøn, duften-

de adventskrans, og hvem glæder sig ikke 

til at synge ”Vær velkommen, Herrens år”? 

Men resten af adventstiden er anderledes. 

Selv om vi så langt fra faster i adventstiden, 

sådan som man ellers gjorde en gang, så 

er adventssøndagene i kirken alligevel den 

stille, eftertænksomme tid, inden julen og 

højtiden kommer. Ja, måske en tid, der net-

op taler til det slidte sinds livserfaringer. Ad-

ventstidens tekster lader os møde frygten 

for undergangen, og for at noget er blevet 

for sent. Advent er mødet med den gamle, 

stumme Zakarias og hans søns, Johannes 

Døberens tvivl og angst, da han sidder på 

dødsgangen i kong Herodes’ fængsel. Og 

adventstidens evangelium er i alle tilfælde-

ne: Løft hovedet og se. Se, hvem det er, som 

kommer til jer. Netop når mørket er tættest. 

”Se din konge kommer til dig, sagtmodig, ri-

dende på et æsel”.

Salmehistorikeren Anders Malling fortæller, 

at der i gamle dage var en omvandrende 

tigger i Sønderjylland. ”Lild Peer” hed han. 

Han gik rundt og bandt hoser, altså strikke-

de strømper, og imens han gik og strikkede, 

sang han altid adventssalmen ”Hvorledes 

skal jeg møde og favne dig, min skat” (nr. 86 

i salmebogen). Det er en salme, som er sun-

get både af og til det slidte sind. Det fortviv-

lede sind, som ikke ved, hvordan det skal 

komme Jesus i møde, for det er låst fast, 

bundet, som sad det i fængsel. Men mens vi 

synger salmen, bevæges vi. Langsomt, vers 

for vers, synges vi op til at se, at bevægel-

sen ikke udgår fra os. Det er ikke os, der skal 

komme Jesus i møde. Det er ham, der kom-

mer til os. Os med de slidte sind, fastlåste 

blikke og bedøvede hjerter.  Det er Gud, der 

kommer os i møde for at befri, løse, ja, med 

salmens enkle ord: Gøre os glade. 

Fortsættes næste side

SLIDTE SIND OG LILD PEER

3



4

Fortsat fra forrige side

Og så slutter salmen med opfordre os til at 

skrive os det, ikke bag øret, men ind i hjertet.

Kom, bange sjæl at skrive det dig i hjertet ind, 

lad denne glæde drive igennem sjæl og sind: 

at hjælpen er til stede,

 at Jesus selv er her, 

han vil dig trøste, glæde 

og altid have kær.

Det er glæden, advents stille forventnings-

glæde. Smerten og sorgen er ikke forsvun-

det. I sidste vers af salmen synger vi, at veen 

skal dæmpes, men ikke forsvinde.  Det vid-

ste om nogen vel, ”Lild Peer”, som han gik 

der og tiggede. Men han var set, og han var 

favnet. Og så var hans ve og slidte sind det 

vel også. Så var de to om at holde det ud. 

Indtil det blev sommer. Den liflige.

PRIVATLIVSPOLITIK

Orientering til valgmenighedens medlemmer

Som bekendt trådte den nye persondataforordning i kraft den 25. maj 2018. I den for-

bindelse har valgmenigheden udarbejdet en privatlivspolitik, som bruges til at oplyse 

vores medlemmer om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger. 

Vores medlemmer opfordres til at læse om privatlivspolitikken på vores hjemmeside. 

Her kan du bl.a. læse om, hvilke personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvor-

dan vi håndterer oplysningerne, og hvad dine rettigheder er i den forbindelse. 

4



Brugen af lokalerne: Som forelagt og vedta-

get på de to sidste generalforsamlinger er vi 

nu begyndt på ombygningen af loftet. Loka-

let skal bruges til konfirmandundervisning 

og til undervisning af minikonfirmander. Be-

styrelsesmøderne vil naturligt også kunne 

afholdes deroppe. Desuden vil lokalet kunne 

bruges til mindre møder og aktiviteter.

Entréprisen: Vi havde projektet i udbud lige 

før sommerferie. Vi valgte tømrerfirmaet 

Gunnars Glas, der samtidig også står med 

hovedentreprisen, da tømrerarbejdet er 

den absolut største post i ombygningen.

Status i dag d. 27. august. Ombygningen har 

i skrivende stund været i gang i 14 dage. Ar-

bejdet skrider planmæssigt frem. Det me-

ste af isoleringsopgaverne er ved at være 

færdige. Kvisten til brandtrappen er etable-

ret, og der er sat en midlertidig trappe op. 

Desværre har vejret drillet - tro det eller ej - 

oven på denne hede sommer. Men på grund 

af regnen har tømreren kun kunnet sætte 

et af de fem vinduer i på sydsiden af taget. 

De sidste vil blive sat i ved først kommende 

lejlighed. Heldigvis er der arbejdsopgaver 

nok indendørs, så tidsplanen ikke bliver 

forskubbet. Køle- og ventilationsmontøren 

er færdig med sin opgave. Smeden har lavet 

det grundlæggende arbejde vedrørende 

vand og afløb til toilet og tekøkken. Elektri-

keren har skudt sine opgaver i stilling, så han 

er klar, når tømreren når så langt. Håndvær-

kerne arbejder rigtig godt sammen, så alt i 

alt må vi sige, at arbejdet går efter planen. 

BYGNING  AF MØDELOKALE PÅ LOFTET

Asger Brodersen
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Kunstudsmykning på Valgmenighedens Hus 

Der var spænding og regn i luften, da kunstværkerne ” En fugls føde” og ”Livets træ” 

blev afsløret ved Valgmenighedens Hus i juni. Flere medlemmer fra menighed og 

bestyrelse kunne glæde sig over resultatet sammen med billedkunstneren Erland 

Knudssøn Madsen fra Thy og Tom Hermansen fra Ny Carlsbergfondet.
 Foto: Jens Bach
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UDENDØRS KUNST
i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32

Inger Bjerring

Lørdag den 10. juni var en festdag i valgmenighe-

dens historie. Der var afsløring af to nye kunstvær-

ker, som Ny Carlsbergfondet har foræret til valg-

menigheden i Holstebro. Det er kunstneren Erland 

Knudssøn Madsen fra Thy, der har udsmykket om-

rådet over og omkring vore to indgangsdøre. ”Li-

vets træ” kan ses ved hovedindgangen (indgangen 

til fest) og ”En fugls måltid” omkranser indgangen 

i gården (indgangen til hverdag).  Ved frokosten ef-

ter afsløringen, som blev foretaget af én af vores 

mini-konfirmander, Emma, fortalte Erland Knuds-

søn Madsen, at han oprindeligt blev bedt om at 

lave et udkast til den ene dør, men at han fik inspi-

ration til to forslag. Disse forslag blev forelagt Kar-

sten Orth, formand for Ny Carlsbergfondet, og der 

blev givet grønt lys. 

 Den oprindelige idé til udsmykning kom fra to 

piberygende medlemmer af menigheden, Allan 

Lund Christensen og Jens Otto Nystrup, som ofte 

har stået udenfor og set på de tomme portaler. 

Herefter blev en ansøgning sendt til Ny Carlsberg-

fondet, som behandlede den positivt og fandt en 

kunstner, som ville og kunne påtage sig opgaven. 

Reliefferne er udført i metal. Eksempelvis er ”En 

fugls måltid” støbt i bronze og monteret på kobber-

plader. Fuglen, der er belagt med guld, sidder på en 

sten, hvor der er lagt frø ud til den. Om ”Livets træ” 

ved hovedindgangen fortalte kunstneren, at han er 

inspireret af en sang med netop denne titel, skrevet 

af sangerinden Sanne Salomonsen. Vi er i bestyrel-

sen glade og stolte over vores bidrag til kunsten i 

Holstebro.
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Radiogudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret

Guds nåde og fred og Jesu Kristi kærlighed 

være med os alle. Dette hellige evangelium 

til sidste søndag i kirkeåret skriver evangeli-

sten Mattæus i kapitel 11 vers 25-30 .

Enden og begyndelsen

I dag slutter vi vort kirkeår, og næste søndag 

er det advent. Det er enden på et år, og be-

gyndelsen på et nyt. Nede i Rom er der lige 

uden for bymuren en kirke for den hellige 

Agnes. Hun kæmpede mod bypræfektens/

borgmesterens søn og hans soldater, og 

Gud beskyttede hende. Under kirken er der 

katakomber - gravpladser - og i en af disse 

gravpladser er der en lille kiste, hvorpå der 

er indmejslet Omega og Alfa. 

 Vi er vant til at sige Alfa og Omega, men 

her står det omvendt. Alfa og Omega betyder 

jo begyndelsen og enden, men de sørgende 

forældre har fået enden og begyndelsen ind-

mejslet på kisten. På en måde er det kristen-

dommen i en nøddeskal. Selv om Bibelen 

slutter med Alfa og Omega, begyndelsen og 

enden, så er det aldrig enden, men ordene ly-

der ”Se, jeg gør alting nyt”. Og på søndag star-

ter det nye kirkeår. Vi starter på en frisk med, 

hvad dette år måtte bringe. En ny begyndel-

se, en ny start - ikke sådan, at vi glemmer de 

gode og dårlige ting, der har været i det gamle 

kirkeår, men sådan, at vi tager de ting med og 

lærer af dem. Det er ikke sådan, at alting nu 

er glemt, eller at alting er færdigt, og intet nyt 

sker. Nej, i mellemrummet mellem fortiden 

og fremtiden, der lever vi i nutiden, og her ly-

der ordet til os: Kom hid til mig alle I, som er 

trætte og tynget af byrder. 

 Det gør, at vi kan se en ny begyndelse i 

øjnene. Vi kan være vendt mod den frem-

tid, som kommer. Vi ved, at i det liv, vi lever 

i nutiden, der er vi aldrig alene, men der er 

en, der er med os, som har vist os, at han vil 

være med os alle dage indtil verdens ende. 

Det fortæller den lille barnekiste os. Her har 

der været et forældrepar, som har troet på 

det, som Jesus har åbenbaret både for vise 

og forstandige og umyndige. Netop det, 

som var Jesu mission på jorden: at give men-

nesket livsmodet og også modet til at finde 

meningen i tilværelsen. 

 Og netop der, hvor vi ikke kan klare det 

selv, vil han være for os, når vi har slidt os 

trætte og bærer tunge byrder. Der vil han 

give os hvile. Netop det kan vi lære, for han 

er sagtmodig og ydmyg af hjertet. For mit åg 

er godt, og min byrde er let. 

 Ind i vores tid, hvor dommedagsprofeti-

erne lyder igen og igen, og basunerne gjalder 

og fortæller om ødelæggelse, krig og menne-

skets dårskab, hvor vi bruger oceaner af tid 

på alskens svinkeærinder eller stirrer os blin-

de på det ene og det andet valg, så kommer 

ENDEN OG BEGYNDELSEN
Af Peter Hedegaard

Salmer: 732, 356, 52, 733, 473, 431
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ordet til os. Enden og begyndelsen - og ikke 

begyndelsen og enden. Netop det var, hvad 

Jesus overgav til os. Vi er ikke alene, og sørger 

vi, og stifter vi fred og viser barmhjertighed, 

så er vi en del af det, som er blevet åbenbaret, 

og som er en del af menneskelivet. 

 Men det må aldrig blive begyndelsen og 

enden, - det skal altid være enden og begyn-

delsen. 

 Vi takker derfor for det kirkeår, vi har haft, 

og glæder os over alle de gode ting, der er 

kommet til os. De børn, vi har båret til dåb, de 

unge mennesker, der er blevet gift, de kon-

firmander, der glade stod ved alteret St. be-

dedag og nu er sendt ud på livets vej. Alt det, 

som gør, at vi kan se fremtiden i møde med 

håb og kan leve i nutiden - også med mindet 

om de kære, vi har taget afsked med og med 

alle dem, som har båret tunge byrder. 

 Det er det forunderlige ved vores kirkeår. 

Det indvarsler hele tiden nye begyndelser 

og ikke afslutninger.  Det er mere alfa end 

omega. Og det begynder næste søndag med 

adventstidens glæde. Det kulminerer med 

helligtrekongertidens visen, hvem Jesus var. 

Og det gør, at vi kan tage fasten med og dens 

kredsen omkring djævelen og det sataniske, 

ja omkring den ondskab, der også er i vores 

verden. Alt dette kulminerer med påskens 

store fortællinger om korset, døden og op-

standelsen påskemorgen. Og sammen med 

foråret hører vi om, at Jesus også efter sin 

opstandelse forkyndte og lærte videre om 

det menneskeliv, vi har fået under Guds him-

mel. Og sammen med foråret kommer Kristi 

himmelfart og senere pinse. Pinsen, som er 

den fælles Helligånd, der fortæller videre 

om den sandhed, som Jesus fortæller os om 

i dag - at den er overgivet fra Gud til Kristus 

og videre til os, og bliver livet for slidsomt og 

ubærligt, så vil han være der og give os hvi-

le. For mit åg er godt, og min byrde er let. Og 

efter pinsen kommer kirkens hverdag, indtil 

november, hvor vi mindes vore kære døde 

på allehelgensdag, og så vendes bladet i bo-

gen, og et kirkeår er gået.

 I dag har vi en idé om, at vi kan glemme 

vores fortid, vores historie, og at tiden på en 

måde læger alle sår. På den anden side tror vi 

også, at vi kan udskyde det hele: livet, menin-

gen, glæden og håbet til en gang i fremtiden. 

Dagens evangelium er en kort fortælling om, 

at vi skal leve i nuet, og at vi skal yde det, vi 

kan i dette liv. 

 Efter prædikenen skal vi synge Grundt-

vigs efterårssalme: ”Skyerne gråner og løvet 

falder”. Vi synger den ofte til advent, men det 

er en efterårssalme, og Grundtvig starter jo 

med: ”og dog bære blus vi med glæde”, men 

hurtigt kommer glæden ind efter vintersol-

hverv, og omkvædet skifter til derfor bære 

blus vi med glæde!

 På trods af at skyerne gråne, og løvet fal-

der, og fuglene holder op med at synge, og 

natten kalder, bærer vi blus med glæde. Også 

her trækker Grundtvig på vores historie og 

mytologi. Han omtaler, at isen optøs ej af 

gråd for Balder, og tårerne stivner af kuld, og 

dog blærer blus vi med glæde.

 Balder var for Grundtvig i Nordens myto-

logi symbolet på det gode og det, der var en 

forløber for Jesus Kristus, Betlehemsbarnet.

Fortsættes næste side 9



For fortællingerne om Balder og Jesus er 

samtidig en fortælling om ende og begyn-

delse. Myten om Balder er myten om den 

hvide gennemsigtige Gud - helt uden svig, 

som lever på Breidablik sammen med Nan-

na, og som får et forfærdeligt endeligt. Bal-

der, der får onde drømme om, at han skal dø, 

og Frigg, der tager hele verden i ed, og så den 

forfærdelige scene på Idasletten, hvor Loke, 

troldmanden, tricksteren, lokker den blinde 

Høder til at skyde pile efter den usårlige Bal-

der. Den sidste pil lavet af en mistelten ram-

mer, og Balder dør, for Frigg havde glemt at 

tage misteltenen i ed. Hele verden vil græde 

på nær en jætte, og da Balder ikke er død i 

kamp, men i leg, kan han ikke komme i Val-

halla. Man bærer ham til stranden, og Nanna 

kommer ned fra Breidablik og dør af sorg. De 

to ægtefolk sendes af sted mod det uvisse, 

og guderne glemmer at spise af Yduns æbler. 

Thor holder ikke øje med Midgårdsormen 

og Fenrisulven. Fimbulvinteren kommer i tre 

år, og den nordiske verden går til grunde i et 

ragnarok. Fenrisulven vælter det hellige træ 

Yggdrasil, og Midgårdsormen spyr edder og 

gift ud over Asgård og Midgård. Ud af dette 

ragnarok kom så en ny verden, hvor den hvi-

de Krist, Jesus, kommer, og derfor bære blus 

vi med glæde.

 Enden på den nordiske verden blev be-

gyndelsen til den kristne verden højt mod 

nord. Så når vi i trods dog bærer blus med 

glæde, kan vi endnu mere gøre det i håbet 

om det, der skete i Betlehem for snart 2018 

år siden.

Troende hjerter i vinterløbet

føde den liflige vår,

trykke den til sig i barnesvøbet

med et lyksaligt nytår!

Derfor bære blus vi med glæde!

Lær af mig

Lær af mig siger Jesus til os i dag. For nogen tid 

siden hørte jeg i Prag denne historie om den 

store forfatter Frans Kafka. I efteråret 1923 er 

Kafka flyttet til Berlin. Seks år før havde han 

fået konstateret tuberkulose, og han vidste, 

at han ikke havde lang tid tilbage, og økono-

mien var helt i bund. Heldigvis kunne han gå 

ture med sin sidste kærlighed, Dora Diamant. 

En dag møder Kafka en lille pige, der græder 

og hulker hjerteskærende. På bænken spør-

ger han, hvad der dog er i vejen? Pigen fortæl-

ler, at hun har tabt sin dukke. Verden var på en 

måde kommet til en slutning for pigen, men 

Kafka finder på en historie om, at dukken er 

taget på en rejse, og da pigen spørger, hvor-

dan han kan vide det, svarer han: Fordi hun 

har skrevet et brev til mig. Har du det med?, 

spørger pigen. Nej, jeg lod det ligge hjemme 

ved en fejltagelse, men jeg tager det med i 

morgen. Pigen vælger at tro på Kafka og på, at 

denne mystiske mand fortæller sandheden. 

De følgende tre til fire uger mødes de i par-

ken, og hver dag har Kafka et brev fra dukken 

med i hånden. Kæresten Dora ser ham sidde 

og skrive brevene fra dukken med samme al-

vor og koncentration, som når han skrev sine 

store værker. På bænken læser Kafka brevet 

fra dukken højt for pigen. Dukken fortæller, at 

hun har brug for at komme ud og se verden – 

Fortsat fra forrige side
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derfor må de skilles, men hun lover at skri-

ve hver dag. Det gør dukken – eller det gør 

Kafka – for at trøste en lille, fremmed pige. 

I brevene forsikrer dukken pigen om sin 

kærlighed, men der sker meget i dukkens 

liv. Dukken har mødt en kæreste, en dejlig 

ung mand, som hun skal giftes med, og i 

det sidste brev siger dukken farvel til sin 

elskede ven. Da savner pigen selvfølgelig 

heller ikke dukken. Kafka har givet hende 

noget for hendes ulykke, så hun kan leve 

med den mistede dukke. Hun har fået en 

mening med dukkens forsvinden, og hun 

ved, at dukken har det godt, og dukkens 

historie giver hende mod på livet. 

 Kafkas breve om pigen og dukken bli-

ver en ny begyndelse, hvor pigen ellers 

var træt og tynget af byrder. På den måde 

bliver brevene fra dukken begyndelsen til 

enden på pigens tab og en ny begyndelse 

for den lille pige på bænken.

Enden og begyndelsen

Om det er forældre til et lille barn i det 

gamle Rom, om det er fortællingen om 

Balder og Høder fra det gamle Norden, el-

ler en fortælling om en mistet dukke – alt 

sammen fortæller de, at i kristendommen 

er det ikke begyndelse og ende, men en-

den og begyndelsen.

Bethlehems-barnet i krybberummet,

det er den evige vår,

troende hjerter det har fornummet:

Jul gør lyksaligt nytår.

Derfor bære blus vi med glæde!

Endetid bliver ventetid.

DRØMMEN 
OM AMERIKA
- en højskolerejse i de danske 
udvandreres fodspor.
12 dage i september 2019. 

Vi skal bl. a. opleve:

•  Danebod Højskole og Korskirken i Ty-

ler, Minnesota.  

•  Elk Horn i Iowa: dansk mølle fra 1848, 

Det Danske Indvandrermuseum, Bed-

stemor´s House, farmbesøg m. m.

•  Kimballton i Iowa med Mermaid Park 

og kunstgalleri. - Mormonernes vin-

terkvarter i Omaha, Nebraska.

•  Homestead National Monument i Be-

atrice, Nebraska - Gudstjeneste i præ-

riekirken Kronborg i Nebraska.

•  Byen Dannebrog, Nebraskas danske 

hovedstad. - Fort Laramie i Wyoming

•  Black Hills, Mount Rushmore, veteran-

toget 1880 Train, cowboy-byerne Hill 

City og Keystone i South Dakota.

•  Festligt og hyggeligt samvær med 

dansk-amerikanerne. -  Enestående 

naturoplevelser.

Samlet pris inkl. ½-pension 

ca. 20.000 kr. Detaljeret program kom-

mer i næste kirkeblad. 

For yderligere information kontakt: 

Erik Nørkjær – tlf. 21 61 55 01 – 

enorkjaer@gmail.com
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Sensommeren er over os. Stille begynder 

vore aktiviteter igen efter en usædvanlig 

varm sommer.

Som altid er alle velkomne såvel til vore 

gudstjenester som til arrangementerne i 

Skolegade 32. Bestyrelsen lover, at der er 

noget for enhver smag. I kirken vil I møde 

nye ”konfirmand – kirketjenere”. Den gamle 

stab glæder sig til nye bekendtskaber. Frisk 

og frejdigt er de optaget af jobbet. Vi siger 

velkommen til dem.

 

Sommermånederne har været rolige. Kun 

skal nævnes vores festdag i Skolegade den 

10. juni.  Læs omtalen andetsteds i bladet. 

Når bladet udkommer, er håndværkerne 

langt fremme med indretningen af 1. sal i 

Skolegade 32, som man også kan læse om 

andetsteds i bladet. Vi glæder os til, at loka-

let bliver færdigt, da det er hårdt tiltrængt til 

såvel konfirmandundervisning som til ”mi-

nierne”.

Der vil bestemt også blive mulighed for af-

holdelse af hyggeeftermiddage for ældre 

med aktiviteter efter eget valg. Mere derom 

i næste blad.

 

Endelig kan vi oplyse, at der vil være tilbud 

om en tur til USA i sensommeren 2019. Tu-

ren arrangeres af et af vores medlemmer, 

Erik Nørkjær, Aulum, og er tiltænkt for fri- og 

valgmenighedsmedlemmer i hele landet. 

Læs den lille annonce i bladet og tænk over 

det!

 

Bestyrelsen sender alle en hilsen og siger på 

gensyn såvel i kirken som til vore møder og 

koncerter.

NYT FRA BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen
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PERSONALIA

DØBTE

Sofia Syrena Bonne Weinreich

Alf Skov Knudsen

William Stubkjær Nørfjand

Johannes Klok Schou

VIEDE

Heidi og Ole Bloch Aggerholm

Lisa og Daniel Skov Knudsen

Anne Sofie Kirkegaard Andersen og Jørgen Wiwel

BISATTE

Karen Duelund

Valgmenigheden 

har nu 1.303 medlemmer.

NYT FRA 

KUNSTUDVALGET

I september og oktober måned vil Aase Michel fra Fjaltring vise sine værker. Aase Mi-

chel er uddannet keramiker, men har de senere år skiftet keramikken ud med lærre-

det. Her hos os vises billeder med landskabslignende motiver samt portrætmalerier. 

Aase arbejder med både akryl, akvarel, kridt, blyant og tusch – hver for sig og i kom-

bination.

I november og december vil Annie Christensen udstille sine malerier. Annie fortæller, 

at masken er hendes foretrukne motiv, og i mange af hendes billeder vil man kunne 

finde en eller flere masker. Den nordiske mytologi og naturen er blandt hendes fore-

trukne inspirationskilder. Også Picasso har været en inspiration.

I januar 2019 har vi en aftale med Asger Nielsen, Trans. Nærmere herom i næste nr. af 

kirkebladet.
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MØDER OG ARRANGEMENTER

30. september kl. 10.30: Efterårsmøde for 

de midt- og vestjyske valgmenigheder. Vi 

begynder i kirken, hvor Margrethe Koch 

prædiker. 

Kl. 12: Velkomst og derefter middag i Skole-

gade 32. 

Kl. 13.15: foredrag v/ Peter Hedegaard: Mens 

tiderne skifter med tider. Erindringsglimt fra 

de sidste 60 år. 

kl. 14.30: Kaffe og fællessang med musikled-

sagelse v/ Birthe og Wagner Gothelf. 

kl. 16.15: Afslutning

Pris for deltagelse: kr. 200,00. Tilmel-

ding til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen senest 24. september. 

4. oktober kl. 9.30: Litteraturformiddag v/

Peter Hedegaard, der vil fortælle om Elena 

Ferrantes anden roman: ”Historien om et 

nyt navn”. 

24. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med 

skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen og guita-

rist Jan Sommer, der vil synge og spille sven-

ske viser. Mødet foregår i kirken og arrange-

res i samarbejde med højskoleforeningen. 

Entré kr. 100,00.

8. november kl. 18.00: Vi fejrer mortensaften 

med spisning og foredrag v/tidl. valgmenig-

hedspræst Kurt V. Andersen, der vil fortælle 

om den store svenske filminstruktør Ingmar 

Bergman.  Pris kr. 200,00. Tilmelding til Karen 

Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christen-

sen senest den 1. november.

 

15. november kl. 19.30:  Koncert med blok-

fløjte og orgel med blokfløjtenisten Stine 

Benjaminsen og organisten Lasse Toft Erik-

sen, der spiller et varieret program med 

smukke og svingende, nye og gamle toner 

bl.a. barokmusik af italieneren Frescobaldi 

og tyskeren Bach, men også nyskrevet dansk 

musik af Vagn Holmboe og Lasse Toft Erik-

sen. Gratis adgang.

13. december kl. 12.00: De ældres julefro-

kost. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller 

Anna Thordal-Christensen senest 6. decem-

ber. Pris kr. 100,00.   

16. december kl. 16.00: Julekoncert i kirken 

med det lokale kor, Gesta Danorum. Des-

uden er der fællessang og orgelspil v/ orga-

nist Kim Preussler. Gratis adgang.

6. januar 2019 kl. 14.00: Nytårsmøde, hvor 

Rasmus Valentin Christensen, Idom-Råsted, 

prædiker, og skuespiller Caspar Koch vil un-

derholde med Paulus-fortællinger. 
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MØDER OG ARRANGEMENTER

17. januar kl. 16.00 – 17.30: Studiekreds v/ 

Margrethe Dahlerup Koch omkring Markus-

evangeliet. Se nedenfor.

31. januar kl. 16.00 – 17.30: Studiekreds v/ 

Margrethe Dahlerup Koch omkring Markus-

evangeliet. Se nedenfor.

2. februar kl. 10.00: Højskoledag: 

Kl. 10.00: Morgensang I Skolegade 32

Kl. 10.15:  Foredrag med Flemming Rishøj: 

”Djævelens advokat”, om at forsvare folk 

som Anders Breivik, der har begået meget 

alvorlige forbrydelser. Flemming Rishøj har 

tidligere været sognepræst i Gjesing Kirke.

Kl. 12.00: Middag

Kl. 12.45: Fællessang

Kl. 13.30: Foredrag med meteorolog Jesper 

Theilgaard: ”Hvad sker der med klimaet i 

Danmark og i verden? ”

Højskoledagen arrangeres i samarbejde 

med Holstebro Højskoleforening. Pris kr. 

200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen 

eller Anna Thordal-Christensen senest den 

27. januar 2019. 

13. februar kl. 17.00 – 18.00: Højskolesang i 

kirken med vinter- og forårssange samt lidt 

forbindende tekst og snak v/ Sigrid Mørup

21. februar kl. 16.00 – 17.30: Studiekreds v/ 

Margrethe Dahlerup Koch omkring Markus-

evangeliet. Se nedenfor.

Hvor intet andet er nævnt, 

er prisen kr. 50,00 ved arrangementer i Skolegade.

STUDIEKREDS
I vinterens studiekreds skal vi læse Markusevangeliet. 

Vi mødes i Skolegade 32 torsdag den 17. januar, 31. januar og 21. februar kl. 16 til 17.30.

Der kræves ingen andre forudsætning end lysten til at læse en næsten 2000 år gammel tekst. 

Og en nysgerrighed efter at finde ud af, hvorfor eller om sådan nogle gamle ord stadig er vig-

tige at beskæftige sig med. Af hensyn til min forberedelse vil jeg gerne vide, hvem og hvor 

mange vi bliver. Derfor vil jeg gerne have tilmelding senest torsdag den 3. januar enten på mail 

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

 Margrethe Koch
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. oktober 2018 – 1. februar 2019

7. okt. 19. s. e. trin. 10.00 Marianne Gyldenkærne, Bøvling 

14. okt. 20. s. e. trin. 10.00 Margrethe Koch

21. okt. 21. s. e. trin. 10.00 Peter Hedegaard

28. okt. 22. s. e. trin. 10.00 Margrethe Koch

4. nov. Allehelgensdag 10.00 Peter Hedegaard (Kirkefrokost)

11. nov. 24. s. e. trin. 10.00 Margrethe Koch

18. nov. 25. s. e. trin. 10.00 Peter Hedegaard

25. nov. Sidste søndag i kirkeåret 10.00 Margrethe Koch

2. dec. 1. s. i advent 10.00 Peter Hedegaard

9. dec. 2. s. i advent 10.00 Margrethe Koch

16. dec. 3. s. i advent 16.00 Julekoncert

23. dec. 4. s. i advent 10.00 Margrethe Koch

24. dec. Juleaften 14.00 Margrethe Koch

 Juleaften 15.30 Peter Hedegaard

25. dec. Juledag 10.00 Peter Hedegaard

30. dec. Julesøndag 10.00 Margrethe Koch

1. jan. Nytårsdag 10.00 Peter Hedegaard

6. jan. Helligtrekongerssøndag 14.00 Rasmus Valentin Christensen

   Nytårsmøde

13. jan. 1. s. e. helligtrekonger 10.00 Margrethe Koch

20. jan. 2. s. e. helligtrekonger 10.00 Peter Hedegaard

27. jan. 3. s. e. helligtrekonger 10.00 Margrethe Koch

3. feb. 4. s. e. helligtrekonger 10.00 Peter Hedegaard

 

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

20. nov.             Beringshaven 14.30 Margrethe Koch

20. nov.             Mellemtoft 11.00 Peter Hedegaard


