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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 / 2135 0523 , e-post: ht@sport.dk 

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

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

Kirketjener: Vakant, henvendelse 9742 4890

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

Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 2367 8822,  
e-post: phedegaard1957@gmail.com (indtil 16. juni) 
Valgmenighedpræst: Margrethe Dahlerup Koch, V. Strandsbjerg 32, 6950 Ringkøbing, tlf. 2114 3658,  
e-post: mdkoch@mail.dk  
Valgmenighedspræst: Caspar Wenzel Tornøe, tlf. 5153 1819, E-post: caspar@tornoe.dk (fra 1. august)

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, tlf.: 2367 8822 / 2114 3658,  
Første torsdag i hver måned 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. 

Ferier og fridage 
Margrethe Koch holder ferie fra 1. til 21. juli, begge dage inkl.

Gudstjenesterne i perioden varetages af Marianne Gyldenkærne, Bøvling Valgmenighed, tlf. 51 27 12 20, og evt. 
kirkelige handlinger af Ronald Risvig, Aulum-Vind-Vinding Valgmenighed, tlf.23 32 96 13.

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

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres skriftligt til Caspar Wenzel Tornøe.  
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest 31. august 2019.
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BREV FRA 

DEN NYE PRÆST

Kære menighed,
 

Efter en fornøjelig prøvegudstjeneste i jeres fine kirke 

var jeg så heldig at blive valgt som jeres nye præst.

Det er jeg meget glad og taknemmelig for. Det er 

et dejligt hverv at blive præst for Danmarks største 

valgmenighed, og da jeg ovenikøbet ønskede at blive 

i Vestjylland, kunne det ikke blive bedre. Jeg ser frem 

til et godt samarbejde og til at lære jer alle at kende. 

 

Bedste hilsener 

Caspar Wenzel Tornøe

Følgende blev konfirmeret 17. maj 2019 i Holstebro Valgmenighedskirke:

Thea Fønsskov Bertelsen, Laura Bojsen-Møller, Emma Jørgensen Dige, Sofia Elisabeth 

Holk Gamskjær, Sara Gjedbo Kragelund, Esther Obionu Overby Larsen, Mathilde Ka-

mille Lund, Caroline Amalie Gjedsig Mercier, Celina Hammer Mouritsen, Astrid Møller 

Thaysen, Xenia Thinggaard Ulsøe, Ida Thy Wadsbach.

Magnus Bang-Madsen, Gustav Traasdahl Elkjær, Niels Thygesen Flensburg, Viktor 

Juulsgaard Grefstad, Victor Urbrand Klausen, Marcus Kirk Larsen, Thomas Lee Potter, 

Emil Spelling Sander, Johannes Klok Schou.
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Der er endnu nogle uger tilbage som præst i 

Holstebro Valgmenighed, inden Peter Hede-

gaard kan trække sig roligt og tilfreds tilbage 

til en tilværelse som forhenværende, som 

pensionist og som medlem af valgmenig-

heden. 14 gode år har han og menigheden 

haft med hinanden, og fremover bliver det 

så andre ting, den vellidte præst og tidligere 

højskoleforstander vil benytte tiden til.

 Noget af det, jeg glæder mig allermest 

til, er systematisk at læse de ting, der inte-

resserer mig, siger Peter Hedegaard. Jeg vil 

godt undersøge, om Det Ny Testamente 

med de store fortællinger også kan læses 

på en anden måde i forståelsen af Jesus fra 

Nazaret. Er der noget at hente i Det Ny Te-

stamente, som vi i nutiden kan bruge for at 

gå op imod vold, terror og terrorisme?

Går ind i politik

Peter Hedegaard ønsker også at blande sig i 

politik. Det har han fundet uforeneligt med 

stillingen som præst, men nu har han meldt 

sig ind i et parti og er klar til at blive aktiv, når 

og hvis omstændighederne passer. Kristen-

dom er også at tage ansvar. Det bør flere af 

os gøre. Det har Hedegaard gjort, for han 

mener, der i den grad mangler ånd i dansk 

politik. Når hånd og ånd går sammen, løf-

ter det os, og det er det, valgmenigheden, 

Holstebro Højskoleforening og skoler er 

bygget på. Som Johannes V. Jensen skriver 

NU SKAL JEG 
GØRE DET, JEG IKKE 

NÅEDE OG KUNNE FØR

En frihed, der følger med den tredie alder, 
siger Peter Hedegaard

Af Tyge Dinsen

Peter Hedegaard i en afslappet stund i hjemmet ( Foto: Jens Bach)
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i Danmarkssangen: ”hvad hånden former er 

åndens spor”.

 - Som samfund er vi ved at kontrollere, 

rapportere og verificere os sønder og sam-

men, siger Peter Hedegaard. Han tror, vi har 

ressourcer nok i samfundet, hvis vi omfor-

deler fornuftigt. Her ønsker han, politiker-

ne går foran f.eks. ved at få samme pensi-

onsvilkår som resten af samfundet. Han 

har ikke selv noget imod at komme med i 

”maskinrummet” og være med til at finde 

løsninger og påvirke, at vi vender tilbage til 

gode, gamle dyder. Og så ser han gerne, at vi 

i omstillingen fra en enhedskultur til et mul-

tikulturelt samfund bedre formår at dele ar-

ven fra det grundtvigske tankesæt med de 

nytilkomne.

 Det er en interesseret og samfundsen-

gageret person, der sidder over for mig. 

En mand med stor faglig kompetence, vid, 

humor og slagfærdighed, der kan se tilba-

ge på mange milepæle og korsveje i sit liv, 

som tog sin begyndelse i Vendsyssel. Over 

folkeskolen, realen og gymnasiet fulgte stu-

dietiden i Aarhus. Her var det legenderne 

Sløk, Løgstrup, Lindhardt senior og junior og 

mange flere, der belærte og inspirerede den 

unge vendelbo til et liv i kirkens og folkeop-

lysningens tjeneste.

Højskoleforstander i Ryslinge

Arbejdslivet blev indledt som ung og travl 

sognepræst i Dalum med masser af bryl-

lupper, begravelser og barnedåb - suppleret 

med begyndende foredragsvirksomhed 

samt undervisning af sygeplejeelever, pæ-

dagoger og på voksenkurset ”Teologi for 

lægfolk”. Hertil kom masser af foredrag på 

”Præsternes Efteruddannelse”, på konven-

ter og universiteter. Langsomt skiftede Pe-

ter Hedegaard fokus fra kirke til skole, og 

det kulminerede med 8 år på Ryslinge Høj-

skole, hvor mantraet var det gamle koldske 

udtryk: At oplive og oplyse.

 Efter Ryslinge kom Peter Hedegaard til 

Holstebro i 2005 med ambitionen om at vi-

dereudvikle Holstebro Valgmenighed ud fra 

devisen om, at det grundtvigske er et sted, 

hvor der er højt til loftet og åbent til him-

melen. Eller som Peter Hedegaard udtryk-

ker det: ”Så betød det for mig, at Holstebro 

Valgmenighed skulle være en faktor i den 

livsoplysning, som vi mere end nogensin-

de har brug for”. Dette kræver samarbejde 

med den livskraftige højskoleforening, det 

aktive bibliotek, Aktivitetscentret og grund-

lovsmøderne på Nørre Vosborg. Ved siden 

af det kom en stor udadvendt kontakt med 

foredrag i menighederne i hele Holstebro, 

hos fagforeninger, ældreklubber og fore-

dragsforeninger.

Den største valgmenighed

I dag kan valgmenigheden glæde sig over, at 

medlemstallet er vokset fra 840 til 1310, og 

Holstebro er dermed landets største valg-

menighed. Et resultat af et enestående godt 

samarbejde mellem bestyrelse, ansatte og 

de mange frivillige, der hjælper til. Siden 

Margrethe Dahlerup Koch kom til i 2015, har 

menigheden haft to præster ansat. Det har 

været en stor glæde for Peter Hedegaard.

Fortsættes næste side 5



 Peter Hedegaard har længe været imod 

den centralisering, han mener, folkekirken 

gennemgår. Derfor har han i to omgange 

forsøgt at opnå valg som biskop. Først i Ha-

derslev Stift i 2013 og året efter i Viborg Stift. 

Begge gange måtte han se sig slået, men 

han opnåede et flot resultat i Viborg Stift 

med en opbakning fra 37% af de afgivne 

stemmer. Et resultat som Peter Hedegaard 

og den grundtvigske kreds, der støttede 

hans kandidatur, var godt tilfreds med.

 Peter Hedegaard ønsker mere nærvær i 

folkekirken, en af bevæggrundene til at stil-

le op som bispekandidat. Han mener stadig, 

der er brug for, at folkekirken viser større 

respekt for de enkelte sogne. Der bruges en 

masse ressourcer på landsplan, som i stedet 

burde bruges på at få de enkelte sogne til at 

vokse. Peter Hedegaard indrømmer, at fol-

kekirken står over for store udfordringer i 

disse år, hvor medlemstallet bliver ved med 

at falde.

 - Derfor kan jeg selvfølgelig godt ærgre 

mig over, at jeg ikke som biskop fik mulig-

hed for at sætte det præg på folkekirken, 

som jeg ønsker, siger Peter Hedegaard.

 Efter 14 gode og succesfulde år er det på 

sin plads at spørge den snart forhenværen-

de, om der var ønsker og idéer til andet og 

mere end det, der blev tid og mulighed for 

at realisere.

 - Jeg ville da gerne have haft overskud til 

at lave endnu mere for de unge forældre i 

menigheden, siger Peter Hedegaard. Vi er 

f.eks. begyndt med minikonfirmander for 

7 år siden. I dag står Margrethe for dette 

Fortsat fra forrige side

PH-POSTER

Peter Hedegaard vil fortsat være enga-

geret i forskelligt, frivilligt arbejde:

- Formand for forlaget Eksistensen

- Kristelig Dagblads repræsentantskab

- Askov Højskoles repræsentantskab

- Bibelselskabets repræsentantskab

- Bestyrelsesmedlem i projektet  

 ”Madkassen”

Peter Hedegaard i en karakteristisk taleposition 

( Foto: Jens Bach)
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NYT FRA 

KUNSTUDVALGET

Maj og juni måneds udstiller er Lis Jensen fra Venø. Her har hun både et galleri og sit 

atelier, og her arbejder hun med trykpresse og oliemaleri – især i efteråret og om vinte-

ren. I påsken og i juni, juli og august inviterer Lis andre kunstnere til at udstille sammen 

med sig i galleriet.

 I juli og august vil vores egne billeder igen pynte i salen, og i september og oktober 

kan vi glæde os til at se fotos, taget af Ernst Hjøllund. Han er betaget af fugle og deres liv 

og tilbringer mange timer i naturen med at iagttage dem både i Danmark og udlandet.  

vigtige arbejde sammen med dygtige frivil-

lige. Men det ville være rart, hvis det indblik 

i europæisk kultur, de 270 konfirmander har 

fået med rejserne til Rom, også var blevet 

givet til forældrene. Men jeg er sikker på, at 

Margrethe og min efterfølger, Caspar Wen-

zel Tornøe, nok skal finde ud af noget sam-

men med menigheden.

Et kirkeligt fyrtårn

Peter Hedegaard blev hurtigt et kendt an-

sigt i det midt- og vestjyske. For som Sø-

ren Gade, medlem af valgmenigheden og 

tidligere forsvarsminister har udtrykt det: 

Han sparer ikke sig selv, men er et kirkeligt 

fyrtårn, der deltager aktivt i det folkelige liv 

samtidig med, at han er vores præst og kan 

prædike for alle. 

 Det har været essentielt for Peter Hede-

gaard at forbinde evangeliet med dagligda-

gen. Det er måske også derfor, han har ord 

for at være en god prædikant.

 Der er fortsat bud efter Peter Hedegaard 

som foredragsholder. Det vil han fortsætte 

med ved siden af de andre interesser, han 

nu vil nyde at få tid til. Glemmes skal det hel-

ler ikke, at han og Karen Hedegaard også har 

golfen som en fælles interesse. Den regner 

de med fortsat at få tid til.

 Karen og Peter Hedegaard bliver forelø-

big boende i Holstebro. ”På et tidspunkt vil 

vi nordpå, og så bliver det nok i Aalborg, vi 

bosætter os. Så kan vi altid gæste Vendsys-

sel, når vi skal i vores sommerhus”, siger Pe-

ter Hedegaard.
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I den skrivende stund befinder vi os i en 

brydningstid i valgmenigheden.

 Vi forbereder os på at tage afsked med 

Peter Hedegaard, som har været vores gode 

præst i 14 år, og vi forbereder os også på at 

byde velkommen til vores nye præst, Ca-

spar Wenzel Tornøe, til 1. august.

 Som jeg sagde i beretningen til vores ge-

neralforsamling: ”Al levende er i bevægelse” 

Således også med vore ansatte. 

 På værdig vis vil vi tage afsked med Peter 

søndag den 16. juni først med kirkegang kl. 

10.00 og senere ved en reception i Anlægs-

pavillonen i tiden 11.45 – 15.00. (Læs om det 

andetsteds i bladet)

 
ÆNDREDE TRÆFFETIDER I SKOLEGADE

I bestyrelsen har vi drøftet præsternes kon-

tortider i Skolegade.

 Både i kirkebladet og på skiltet i gården 

står der, at der er træffetid hver torsdag fra 

16.00 – 17.00. Der er imidlertid næsten in-

gen, der kommer i kontortiden. Tiderne har 

ændret sig meget fra dengang, det blev ind-

før, og til nu. Folk ringer eller mailer til præ-

sterne og aftaler tid for besøg hjemme eller 

på kontoret. 

 Fra 1. juni ændres kontorets åbningsti-

der derfor til kun at være 1. torsdag i hver 

måned – stadigvæk kl. 16 - 17.

 
ADRESSEÆNDRINGER

Vi har stadigvæk store problemer med 

adresseændringer. Vi får alt for mange bre-

ve retur med mærket: Adressat ubekendt. 

Kirkebladets indhold fortæller meget om 

vores menighed og dens aktiviteter, synes 

vi. Men er tiden inde til, at vi ”prøver” at sen-

de bladet ud på mail især til jer, der bor uden 

for kommunens grænser – altså til dem af 

jer, der er på nettet?

 Kunne I være interesseret i at modtaget 

bladet pr. mail, bedes I sende jeres mailad-

resse til vores forretningsfører, Harald Niel-

sen, (hnaulum@fiberpost.dk), og så klarer vi 

udsendelsen til jer ad den vej.

 Ud over søndagsgudstjenesterne, som 

er det vigtigste for os, venter der mange 

andre spændende arrangementer i som-

mertiden, f.eks. højskoledage på Liselund 

og Grundtvigs fødselsdagsfest på Skærum 

Mølle den 8. september, så kig på arrange-

mentskalenderen bagerst i bladet.

 Med denne hilsen ønsker bestyrelsen en 

GOD SOMMER TIL ALLE.

NYT FRA BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen
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PERSONALIA

DØBTE:

Mathilde Kamille Lund

Alex Oliveira Madsen

Laurits Dalgaard Mikkelsen

BEGRAVEDE ELLER BISATTE:

Anker Steenberg

Anton Møller Sørensen

Eva Bender Steen Kirkegaard

KIRKELIGT VELSIGNEDE 

EFTER BORGERLIGT 

INDGÅET ÆGTESKAB:

Line Andersen og Morten Ketelsen

SAMTALEGRUPPE OG SAMTALESALON
– to nye initiativer

Der er masser af digitale platforme at mødes på. Men knap så mange steder hvor 

man har tid og mulighed for en god samtale ansigt til ansigt. Det er vi en flok valg-

menighedsmedlemmer, som gerne vil gøre noget ved. Derfor mødes vi den første 

tirsdag i hver måned fra kl. 17.30-18.30 i konfirmandstuen i Skolegade og taler med 

hinanden. Næste gang er tirsdag den 3. september. Emnerne spænder vidt: Vi har 

talt om sundhedspolitik, læst Bent Meier Sørensens bog ”Skærmens magi – at træne 

modstandskraften i en digital tid” og diskuteret folkestyre og demokrati, bl.a. ud fra 

Hal Kochs bog ”Hvad er demokrati?”

 Gruppen er åben for alle, der har lyst til at være med. Man kan høre nærmere ved 

at henvende sig til Margrethe Koch, tlf. 21 14 36 58 eller mdkoch@mail.dk

 I efteråret afprøver vi desuden en anden ny mødeform: Samtalesalonen. Tanken 

er at afsætte mere tid og plads til at diskutere og tale sammen om et emne, end den 

traditionelle foredragsform giver. Samtalesalon foregår som fyraftensmøde, dvs. fra 

ca. kl. 17.30 til 20. Der gives et kort oplæg, som gerne sammen med et glas vin/vand 

og lidt tapas skulle sætte gang i snakken omkring bordene.

 Første gang vi holder samtalesalon er torsdag den 14. november, hvor sogne-

præst Pia Søltoft med oplægget ”Med Kierkegaard på arbejde” giver bolden op. Mere 

om det i næste kirkeblad.
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Da chokket havde lagt sig over, at vores dej-

lige præst i valgmenigheden i Holstebro, 

Peter Hedegaard, ville gå på pension i løbet 

af sommeren, besluttede jeg mig for, at jeg 

lige ville skrive et par ord om hans betyd-

ning for mig udi kirkegang og religion i det 

hele taget. 

 Den første præst, som jeg følte en stor 

og varm tilknytning til, var Jyllands første 

kvindelige præst Helga Jensen, som udviste 

stor konduite, da biskoppen i Viborg, Chr. 

Baun ikke ville ordinere hende – ja endsige 

tale med hende eller som biskop nedlæg-

ge grundstenen til en ny kirke i Skive, hvis 

Helga Jensen ville være til stede! Det blev 

Ålborgs biskop Erik Jensen, der i 1958 ordi-

nerede Helga Jensen i Budolfi Kirke i Ålborg.  

Helga Jensen blev en gave til Skive med sit 

venlige, kærlige væsen, sit jævne sprog og 

tilligemed slagfærdige væremåde. Jeg valg-

te selv, at jeg VILLE konfirmeres hos Helga 

Jensen (og pastor Peder Fiig-Pedersen). De 

2 havde 103 konfirmander! Samme Helga 

Jensen havde også en stor konfirmandklub, 

hvor vi samledes en aften om ugen. Og som 

hun kunne fortælle. Det er mit indtryk, at 

hun elskede børn og unge. Og hendes præ-

dikener i kirken var altid vedkommende. 

Man slugte hvert et ord og følte, at hun talte 

direkte til én selv. ? Så gik der nogle unge 

år, hvor skole og uddannelse tog over, og 

kirken trådte noget i baggrunden.

 Da jeg blev færdig som lærer på Herning 

Seminarium, skulle afslutningen begyndes i 

Fruehøj Kirke i Herning. Jeg husker seancen 

som værende helt upersonlig. Måske var 

tankerne også helt andre steder? – Og indtil 

jeg / vi blev medlemmer i valgmenigheden 

Holstebro, har jeg savnet den nære tilknyt-

ning til kirken og dens præster. Vi har boet 

36 år i et lille landsbysamfund med en stor 

landsbykirke og skiftende præster. Der er 

vore 2 sønner døbt og konfirmeret, og jeg 

kan huske, hvor bekymret jeg var, når præ-

sten personligt ville komme og besøge os 

for at aflevere dåbspapirer. Hvad skulle vi 

da stille op med ham? Vi kendte ham dårligt 

nok. Det var aldrig personer, der kom tæt på 

menigheden. Sådan følte jeg det i hvert fald.

Da vi så i 2000 besluttede os for at flytte 

til Holstebro, var jeg helt indstillet på, at vi 

skulle i en lille menighed med en præst, der 

EN TAK TIL PETER HEDEGAARD 
fra et menighedsmedlem
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kendte og ikke mindst ville én. Og vi havde 

hørt rigtig meget godt om Holstebro Valg-

menighed. Dette skifte har vi aldrig fortrudt. 

Så herligt at høre til i en kirke, hvor såvel me-

nighed som præsten kender én – og alle er 

yderst imødekommende. 

 Men nu er det altså i hel særlig grad vores 

præst Peter Hedegaard, som jeg vil skrive 

lidt om - set ud fra mit helt personlige syns-

punkt - Peter Hedegaard – som jo også blev 

en gave til valgmenigheden.  Valgmenig-

heden er vokset støt i disse år. Og de unge 

konfirmander har været på de bedste dan-

nelsesrejser til Rom med Peter Hedegaard 

som den ypperste guide. På alle måder yp-

perlig: både hvad angår viden og gemytlig-

hed!  Min mand og jeg har begge været så 

heldige at være inviteret med på sådan en 

Rom-tur. Og mine minder derfra er gode, 

muntre og vedvarende. Så mange tak for 

den fine oplevelse, Peter! Og jeg har fået et 

nært forhold til kirken igen (efter de gode 

år med Helga Jensen i Skive). Jeg føler mig 

hjemme i valgmenighedskirken og vil altid 

kunne komme der og bede om evt. hjælp. 

Jeg ”sluger” også Peter Hedegaards ord fra 

prædikestolen – ikke mindst fordi de altid 

er krydret med en vis ironi og et stort smil 

på læben. Jeg har aldrig overværet én af Pe-

ters prædikener, hvor der ikke har lydt latter 

blandt menigheden. Og det er SÅ befriende. 

Det, tror jeg, vi alle sætter STOR pris på. ? Og 

efter gudstjenesten, hvor Peter ALTID tager 

afsked ved kirkedøren, nyder man Peters 

helt kærlige væremåde. Måske er man oven 

i købet så heldig at få et kærligt knus. Bo og 

jeg har altid været så stolte over, at Peter He-

degaard er netop VORES præst. Han er fan-

tastisk både som præst og som foredrags-

holder. Meget vidende og ALDRIG kedelig. 

Det ved flere af vore venner også, som ger-

ne deltager i foredrag som Peter Hedegaard 

nu måtte holde i netop deres by. Nu bliver 

det så op til os andre at holde øje med, hvor 

Peter i fremtiden vil holde de foredrag, han 

nu får mere tid til. Stolte er vi også, når andre 

af vores familiemedlemmer til jul har været 

i vores kirke og har hørt Peter Hedegaard 

holde juleprædiken. Peter har en fin evne 

til at spinde det verdslige ind i det mere re-

ligiøse. Også børnene tænker han på. Det 

har jeg ofte tænkt på, når der bl.a. har været 

barnedåb. På én eller anden måde formår 

Peter at knytte de døbte børns navne ind i 

teksten på prædikestolen, og det betyder 

noget – ikke mindst for de unge forældre.

 En juleaften var Bos gamle mor også 

med os i kirken, og ved udgangen siger Pe-

ter Hedegaard kærligt til hende: ”Den søn 

kan du godt være stolt af! ” Og stolt det blev 

min gamle svigermor i hvert fald lige der. 

? Hvor bliver det svært at skulle undvære 

Peter Hedegaard. For mig direkte et STORT 

savn. Men kirken står der jo, og vi byder vel-

kommen til den nye præst. Og til Peter He-

degaard og hans familie siger vi tusind tak 

for den tid, I gav til os i Holstebro Valgme-

nighed! Og held og lykke og nydelse i den 

kommende mere frie tilværelse. 

Mange kærlige hilsener

Kirsten Fibæk
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KONFIRMANDINDSKRIVNING

Mandag den 12. august er der konfirmandindskrivning. Vi begynder kl. 19.00 med en 

kort gudstjeneste i kirken. Derefter går vi over i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 

hvor vi får lidt chips, sodavand eller et glas vin og ordner papirerne. De kommende 

konfirmander bedes medbringe deres dåbsattest. Er man ikke døbt, er det navneat-

testen, vi skal bruge. 

INDBYDELSE TIL AFSKEDSRECEPTION 
FOR PETER HEDEGAARD
Søndag den 16. juni kl. 10.00 er der afskedsgudstjeneste 
v/Peter Hedegaard i valgmenighedskirken.

Efter gudstjenesten inviterer vi til afskedsreception for Peter i Anlægspavillonen,  
Lystanlægget 1, 7500 Holstebro kl. 11.45 – 15.00. Vi håber, rigtig mange vil komme og 
sige tak til Peter for 14 fantastiske år for os i valgmenigheden.
 
Tilmelding senest 2. juni til Karen Bjerre Madsen, tlf. 9742 4890, 
karen.bjerre.madsen@mail.dk eller 
Anna Thordal-Christensen, tlf. 3029 1631, thordal-christensen@webspeed.dk.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

GAVE TIL PETER HEDEGAARD

Da der fra flere medlemmers side er blevet udtrykt ønske om at samle ind til en  

afskedsgave til Peter, er der oprettet en konto i Sydbank: 6811 1193345, hvor man 

kan indbetale et beløb. Husk i den forbindelse af opgive jeres navn.

For yderligere information henvises til Grethe Gade, tlf. 9746 4006 / 4142 3206.
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I marts var minikonfirmanderne på tur 

til Viborg. Vi var på Skovgaardmuseet, 

hvor vi både så den meget spændende 

og sjove udstilling ”Alkymistens labora-

torium” og blev introduceret til male-

ren Joakim Skovgaard (som har malet 

altertavlen i vores kirke). Bagefter var vi 

i domkirken og se på nogle af de man-

ge billeder, Skovgaard har malet der. 

Nogle af os var oppe i tårnet, inden vi 

til sidst kørte ud i Dollerup bakker, hvor 

der blev løbet og rullet og trillet op og 

især ned. Pizzasnegle og pølsehorn fik 

vi også tid til at spise, inden vi vendte 

næsen mod vest og Holstebro igen.

MINIKONFIRMANDER PÅ TUR

NYT FRA KUNSTUDVALGETBEREGNING AF MEDLEMSBIDRAG
Fornyelse af autorisation til Holstebro Valgmenighed

Vi gør opmærksom på, at autorisationen til, at vores forretningsfører kan indhente 

oplysninger om medlemmernes skattepligtige indtægt, kun gælder i 5 år, og derfor 

er det nu tid til at forny datoen i skattemappen. Det er meget vigtigt, at fornyelsen 

bliver foretaget, da valgmenigheden efter 5 år ikke længere kan få disse oplysninger, 

og medlemsbidraget kan i så fald meget vel være forkert. 

 Se venligst vedlagte brev, hvor der er beskrevet, hvordan man foretager fornyel-

sen, og bemærk, at denne gang er det kun datoen, der skal fornyes. 

 De, der afleverer oplysninger om deres skattepligtige indtægt pr. post eller mail, 

bedes se bort fra ovennævnte. Dog vil vi igen gerne opfordre til, at man giver denne 

autorisation til valgmenigheden, da det letter forretningsførerens arbejde meget.
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30. maj – 2.juni: ”Himmelske dage på he-

den”. Foregår i Herning, hvor bl. a. Grundt-

vigsk Forum og de midt- og vestjyske 

valgmenigheder har en stand på Markeds-

pladsen (Møllegade 1), og hvor der foregår 

noget alle dagene. Se hele programmet i på 

www.himmelskedage.dk. 

 

5. juni: Det traditionelle grundlovsmøde 

på Nr. Vosborg er aflyst, da hovedtaler har 

meldt afbud p.g.a folketingsvalget.

16. juni kl. 10.00:  Afskedsgudstjeneste og 

reception. Se side 12.

4. august kl. 10.00: Indsættelsesgudstjene-

ste med Caspar Wenzel Tornøe og efterføl-

gende kirkefrokost.

Mandag den 12. august kl. 19.00: Guds-

tjeneste og efterfølgende konfirmandind-

skrivning i Skolegade. Se side 12.

29. august – 2. sept.: Højskoledage på Li-

selund. Se kirkeblad nr. 115.

8. september kl.14.00: Grundtvigs fødsels-

dag fejres med gudstjeneste i Råsted Kirke. 

Prædikant: Valgmenighedspræst Hans Nør-

kjær, Lemvig. Efterfølgende er der kaffebord 

på Skærum Mølle og fødselsdagstale v/ 

Aage Augustinus, Odder, tidligere forstan-

der på Rude Strand Højskole. Pris kr. 100,00.

22. september: Efterårsmøde for midt- og 

vestjyske valgmenigheder i Herning. Nær-

mere program vil blive lagt frem i kirken og 

blive sat på hjemmesiden. 

MØDER OG 

ARRANGEMENTER
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23. september kl. 19.00: Sangforedrag og 

fællessang på Holstebro Bibliotek med pia-

nist, komponist og foredragsholder Rasmus 

Skov Borring, der guider os igennem et ud-

valg af forskellige tiders kompositioner og 

tekster fra højskolesangbogen. Arrangeres 

i samarbejde med højskoleforeningen og 

biblioteket. Billetter à kr. 75,00 kan købes 

på bibliotekets hjemmeside og også ved 

skranken efter den 19. august.  

1. oktober kl. 19: Foredrag på Holstebro 

Bibliotek med forfatteren og tegneren Ma-

ren Uthaug. Arrangeres i samarbejde med 

Foreningen Norden, højskoleforeningen og 

biblioteket. Billetter à kr. 100,00 kan købes 

på bibliotekets hjemmeside og også ved 

skranken efter den 19. august. 

24. oktober kl. 19.00 – 21.00: Efterårsmøde 

med Ulf Pilgaard: ”Mit liv som Ulf”. Arrange-

res i samarbejde med Holstebro Højskole-

forening. Mødet foregår i kirken, og prisen 

er kr. 150,00. 

4. november kl. 19.30: Koncert i valgme-

nighedskirken med Christian IV’s vokalen-

semble: Lys og mørke.  Der synges musik af 

Heinrich Isaac og Carlo Gesualdo. Arrange-

res i samarbejde med Nordvestjysk Musik-

kreds. Pris kr. 100,00.

7. november kl. 18.00: Mortensaften, som 

vi fejrer med spisning og foredrag v/ kultur-

formidler Peter Hårby, Holstebro Museum, 

der vil fortælle om kunsten i Holstebro. Til-

melding senest 1. november til Karen Bjerre 

Madsen eller Anna Thordal-Christensen. 

14. november kl. 17.30 – 20.00: Samtalesa-

lon med sognepræst Pia Søltoft, der vil hol-

de et oplæg med titlen: ”Med Kierkegaard 

på arbejde”. Flere informationer i næste 

kirkeblad. 

Hvis intet andet er anført, 

er prisen for møder 

i Skolegade kr. 50,00. 
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. juni – 1. oktober 2019

2. juni 6.s.e. påske 10.00 Margrethe Koch

9. juni Pinsedag 10.00 Peter Hedegaard

10. juni 2. pinsedag 10.00 Margrethe Koch

16. juni Trinitatis søndag kl. 10 Peter Hedegaard 
   Afskedsreception 

23. juni  1.s.e. trinitatis  kl. 10  Margrethe Koch

30.juni  2.s.e. trinitatis kl. 10  Margrethe Koch

7. juli  3.s.e. trinitatis  kl. 19  Marianne Gyldenkærne

14. juli  4.s.e. trinitatis   Ingen gudstjeneste

21. juli  5.s.e. trinitatis  kl. 19  Marianne Gyldenkærne

28. juli  6.s.e. trinitais  kl. 10  Margrethe Koch

4. aug.  7.s.e. trinitatis  kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe, indsættelse

11. aug.  8.s.e. trinitatis  kl. 10  Margrethe Koch

12. aug.  kl. 19  Caspar Wenzel Tornøe og Margrethe Koch 
   Konfirmandindskrivning

18. aug. 9.s.e. trinitatis  kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

25. aug.  10.s.e. trinitatis  kl. 10  Margrethe Koch

1.sep. 11.s.e. trinitatis  kl. 19  Margrethe Koch

8.sep. 12.s.e. trinitatis  kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

15.sep. 13.s.e. trinitatis  kl. 10 Margrethe Koch, høstgudstjeneste  
   med efterfølgende kirkefrokost

22. sep. 14.s.e. trinitatis  kl. 10.30  i Herning Valgmenighedskirke, 
    Efterårsmøde for de midt- og vestjyske 

valgmenigheder

29. sep. 15.s.e. trinitatis  kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe,  
   Gudstjenesten radiotransmitteres på P1


