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BREV FRA PRÆSTEN
Margrethe Dahlerup Koch

I 1754 ophævedes den tvungne indledning el-

De gode teologers fornuftige tanker vandt

ler indlysning af barselskvinder i kirken. Indtil

imidlertid ikke bred folkelig udbredelse, og

da havde det været lovforordnet, at kvinder

at kvinder (og nok også deres mænd) følte

40 dage efter en fødsel skulle møde op i sog-

ritualet som en ydmygelse, fremgår af, at man

nekirkens våbenhus, hvor præsten holdt en

i 1748 tillod overklassens kvinder at slippe

tale og derefter ledte kvinden ind i kirken.

for at blive indledt. Og 6 år senere blev alle

At kvinder var urene efter en fødsel, og derfor

kvinder altså fritaget. Alligevel blev ritualet

skulle holde sig hjemme, har rødder helt

nogle steder brugt helt op i 1900-tallet, som

tilbage i Det gamle Testamente, hvor man kan

regel dog i den form at præsten fra prædike-

læse om reglerne i forbindelse med fødsel og

stolen gjorde opmærksom på, at kvinden nu

barsel i 3. Mosebog kap. 12. I middelalderens

var tilbage i menighedens midte.

katolske kirke fortsatte man med at betragte
kvinden som uren efter fødslen, og tegnet

2. februar er det 40 dage siden, Maria fødte.

på, at hun nu var ren og kunne indlemmes i

Og derfor hedder den dag kyndelmisse – på

menigheden igen, var, at hun ved kirkedøren

engelsk Candlemas, dvs. lys-messe, lysguds-

fik overrakt et tændt vokslys. Deraf udtrykket

tjeneste. For den dag er det Maria, som igen

”indlysning”.

efter barsel kan gå op i templet, hvor hun ifølge Lukasevangeliet kap 2, 22-40 møder den

I forbindelse med reformationen var der en

gamle Simeon, der glad synger, at Marias barn

del diskussion om, hvorvidt man skulle af-

er et lys til åbenbaring både for hedninger og

skaffe skikken med indledning/indlysning af

jøder. Det understreger man i den katolske

barselskvinder, men skikken fortsatte – dog

kirke ved netop denne dag at indvie voks-

uden lyset. Reformatorerne gjorde en del ud

lysene, som skal bruges til gudstjenesterne

af at understrege, at det ikke mere drejede sig

resten af året.

om, at kvinderne var urene. Nu skulle ritualet
40 dage efter fødslen understrege taknem-

Og vi her i det protestantiske Norden, ja vi

meligheden over, at kvinden var kommet

fejrer til kyndelmisse, at vinterens knude,

levende igennem fødslen, hvilket jo langt fra

Kjørmes knud, er nået. Nu er vi halvvejs i det

var en selvfølge i en tid, hvor barselssengen

vinterhalvår, som, dengang der var årstider

var det suverænt mest livsfarlige sted for en

og vinter til, strakte sig fra 1. november til

kvinde at opholde sig.

1. maj. Så vi fejrer, at dagene længes, selv
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

om vinteren strenges, som der står i Brorsons kyndelmissesalme ”Her vil ties, her vil
bies” (Salmebogen nr. 557). Længes både i
betydningen bliver længere og længes på
det dybere plan, som salmen folder ud med
billedet af duen med olivenbladet i næbet.
Duen, som i historien om Noa er billedet på
håbet om grønt, tørt land at dyrke, bebo og
høre hjemme på. Den nye jord under den nye

Men måske april vil hente

himmel.

vore hjertebål tilbage.
Sammen vil vi tålsomt vente,

Eller som Brorsons senere kollega, Frank Jæ-

liden sol i disse dage.

ger, siger det i sin lille kyndelmissesang ”Liden
sol i disse uger” (Højskolesangbogen nr. 257):

Bie. Vente på forår og grødevejr. Påske.

NYT FRA
KUNSTUDVALGET
Januar og februar måneds udstiller er Hanne Sixhøj fra Malling i Østjylland. Hanne
maler abstrakt med inspiration fra naturen og storbyen. Hun har malet i 25 år og udstillet mange steder i Jylland. (Hjemmeside: www.hanne.sixhoej.dk)
I marts og april glæder vi os til at se billeder, malet af Edith Borgholm Jakobsen fra
Vestjylland. Edith maler årets gang i menneskelivet i mange farver og med mange
penselstrøg og skaber fortællinger fra nær og fjern i indre og ydre landskaber. (Hjemmeside: www.eborgholm.dk)
Maj og juni måneds udstiller, Majlis Dybkjær, er fra Holstebro og har tidligere udstillet
hos os, men Majlis er i stadig udvikling og har en ny ’produktion’, som hun glæder sig
til at vise.

4

ALSANG 2020 I HOLSTEBRO
Mandag den 4. maj vil 75-året for Danmarks befrielse blive markeret ved Alsangsmøder landet over og således også i Holstebro. Repræsentanter fra Holstebro Musikskole, Musiklærerrådet, Holstebro Friskole, frivillige kor og Holstebro Valgmenighed har
arbejdet sammen om programmet.
Om formiddagen vil der være fællessang i byen for børn fra byens skoler, og om aftenen planlægges et fællessangsarrangement i Lystanlægget med musik, kor og først
og fremmest med byens borgere. Aftenen vil starte i byen med musik og fakkeloptog
til Lystanlægget, hvor vi sammen skal synge mange af vores dejlige, danske sange.
Nærmere oplysninger vil fremgå af dagspressen.

PERSONALIA
Døbte

Konfirmander

Agnes Mariane Kehlet

Conrad Gade Bianco, Rasmus Høj Bonde,

Karla Mylliin Frantsen

Malthe Bang Bovard, Nanna Bengtsson

Vibe Domke Graversen

Eriksen, Cecilie Boldt Hagsten, Lasse Højbjerg
Hviid, Lærke Borup Jakobsen, Tobias Jen-

Viede

sen-Vinstrup, Asbjørn Juul, Esther Asta Storm

Rikke Mørup og Bjørn Gadgaard

Knudsen, Annika Dahl Lindberg, Magne Qvist

Maja og Joachim Rud Hornstrup

Abildgaard Mortensen, Jonas Meftani Møller,
Oskar Allansson Nygaard, Laurits Høgh Nør-

Bisatte

gaard, Mads Emil Obel, Amanda Britt Ole-

Lis Bjerregaard

sen, Lucas Vincent Rask, Christian Nørgaard

Jette Pichard Andersen

Sognstrup, Emil Nørgaard Sognstrup, Amalie

Erik Sønder

Pilgaard Sørensen, Maiken Møller Thaysen,

Allan Lund Christensen

Asta Nyboe Vedel.
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NYT FRA FRISKOLEN

Af John Fischer

Holstebro Friskoles motto: et godt sted at

nesker, og det er grundlag for et sundt, indre

være – et godt sted at lære!

selvværd, der kan bære én gennem livet.

Når et motto skal omsættes til brug i hver-

I de grundtvig-koldske skoler taler vi altid

dagen, bliver det her med ”fortællingen om

om ”det levende ord”, og netop fortællin-

os selv”.

gen er et grundvilkår i alle fag og al samvær,
for med ord sættes billeder i gang, og ord

Det kan lyde enkelt, men bliver alligevel hur-

sætter tanker i gang. På Holstebro Friskole

tigt lidt mere kompliceret, når det kortfattet

udvikler og danner vi børn og unge gennem

skal beskrives, for hvad vil det egentlig sige

samtale, trivsel og høj faglighed. I denne

at være en grundtvig-koldsk friskole, som

proces kan ingen kompetencer stå alene,

vi er? Det umiddelbare svar er, at det er der

og det kan kun lade sig gøre, når der er en-

ingen, der har det færdige svar på - og heller

gagerede undervisere, der brænder for de-

ingen, der kan tage patent på. Og deri ligger

res faglighed og for at være sammen med

netop kernen til noget af det, der er en stor

børn og unge og hele tiden har fokus på at

værdi i vores dagligdag. Her skal holdninger

tilrettelægge en dagligdag og undervisning,

og meninger have lov til at kunne vokse, af-

hvor børnenes faglige, personlige og sociale

prøves og udfordres uden, at vi behøver at

kompetencer kommer i spil. Året igennem

komme frem til samme resultat eller enig-

understøttes undervisningen af tværfagli-

hed. Vores metode er samtalen, ikke regler-

ge projekter, hvor fagene bruger hinanden

ne, så der skal være plads til både forskellig-

og får øje på hinandens muligheder og

hed og gensidig respekt i fællesskabet. Med

kompetencer, men vi vægter også vore lejr-

dette opnår vi en ligeværdighed som men-

ture, teater- og musikuger, naturvidenskabeligt eksperimentarium højt og sidst men
ikke mindst det forpligtende fællesskab og
ansvar - også på tværs af alle årgangene. Vi
ser netop både uddannelse og dannelse
som den enkeltes evne til at bringe sine forskellige kompetencer i spil.
Vi prioriterer lave klassekvotienter og et
tæt nærvær lærer og elev imellem, så der er

6

stor klarhed om den enkelte elevs faglige,

derimod gennem fagligt og personligt sam-

personlige og sociale udvikling. Vi har der-

spil lærer og elev imellem. Et gammelt citat

for valgt at være en prøve- og eksamensfri

lyder ”man skal blive til nogen, før man kan

skole, for denne frihed giver børn og voks-

blive til noget!”, og netop derfor vil vi også

ne mulighed for at stimulere lysten til og

være prøve- og eksamensfrie. Karakter er

fascinationen af læring og fordybelse. Vi

noget, man udvikler og skaber, når man får

ser derfor ikke et behov for at bedømme

mulighed for at forme sin identitet, person-

læringsmålene med karakterer og tal – men

lighed og et grundlæggende værdisæt.

GENERALFORSAMLING
afholdes torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.30
i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, med følgende 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:
Asger Brodersen (ønsker ikke genvalg)
Anna Thordal-Christensen
Inger Bjerring
Frans Pærregaard
6. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
Martin Jansen
7. Behandling af indkomne forslag,

Regnskabet udleveres
på generalforsamlingen og
kan evt. afhentes på kontoret
fra den 5. marts 2020.

8. Eventuelt, herunder beretning fra præsterne
Generalforsamlingen indledes med gudstjeneste kl. 18.00. Derefter fællesspisning i Skolegade
forud for generalforsamlingen. Tilmelding til spisning – men ikke til selve generalforsamlingen
– senest 5. marts til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.
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34 ÅR I EGET HUS
UDEN EN ENESTE SYGEDAG

Af Tyge Dinsen

Foto: Hans Damgaard

Erna Andersen, valgmenighedens
ældste, er rask og rørig og snart
100 år

resserede købere til huset på Rudesvej. Men
pludselig var hun den første, og det lykkedes hende alligevel at få husprisen handlet
50.000 kr. ned til 500.000, fortæller hun med
en vis stolthed i stemmen.

Erna Andersen indrømmer, at hun faldt pladask for

Snakken om selve fødselsdagen var hurtigt

huset på Rudesvej.

overstået. For festen skal aflyses, var det
kontante svar. Jeg kender så mange og har

Det var let at få en aftale med Erna Ander-

haft - og har heldigvis stadig - en stor kon-

sen. Og dog. Der var lige en permanentning,

taktflade. Så derfor kan jeg slet ikke over-

der skulle overstås først. Men dagen efter fik

skue, at der skal holdes fest. Hvis jeg da

jeg lov til at besøge hende på Rudesvej nr. 21

stadig er levende til den tid, siger den kom-

for at høre nærmere om den store dag, lør-

mende fødselar, der dog understreger: -Jeg

dag den 4. april, hvor hun fylder 100 år.

fejler ikke noget andet end alderdom.

Det skete i den hyggelige stue ved et vel-

En god årgang

dækket kaffebord med smørrebrød og ka-

Tanken om 100 lys i en lagkage, den obliga-

ger. De små glas var også sat frem – og det

toriske hilsen fra Hendes Majestæt Dronnin-

samme var snapsen. Det er ikke hverdagsag-

gen, borgmester H. C. Østerbys personlige

tigt, men snapsen kommer også på bordet,

besøg for at overbringe kommunens hilsen,

når havemanden skal ind og drikke kaffe.

ændrer ikke på tingene. Erna Andersens
gæstfrihed er dog ikke til at tage fejl af, så de,

Erna Andersen er glad for sit hus og de om-

der kommer i anledning af den runde dag,

givelser, hun nu har boet alene i gennem 34

skal nok blive taget godt imod, som det sig

år. Hun var ganske vist kun nr. 3 i køen af inte-

hør og bør.
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Erna Andersen er af en god årgang. Hun kom
til verden sammen med mange kendte danskere i det år, de sønderjyske landsdele blev
genforenet med Danmark. I flæng kan nævnes: Fhv. statsminister Hilmar Baunsgaard,
tegner m.v. Jørgen Clevin, fodboldspiller,
læge m.v. Knud Lundberg, og skuespillerne
Paul Hagen, Preben Neergaard, Kjeld Peterpersoner, hun har kendt. – Men de er jo alle
døde for mange år siden, siger Erna Andersen. Hun har ikke en speciel opskrift på, hvordan man opnår at leve så længe som hende.
Jeg har blot været begunstiget af et godt helbred, siger hun.

Foto: Hans Damgaard

sen, Preben Mahrt og Buster Larsen. Alle er

Erna Andersen nyder også at slappe af i gyngestolen.

En morsingbo kom til Bur
Erna Andersen har haft et godt og travlt liv

Kr. Ulsø i Måbjerg. En plads med mange ud-

med masser af arbejde. Hun blev født i Sil-

fordringer, som Erna Andersen satte stor

lerslev på Mors, flyttede til Ørding og derfra

pris på. Ud over det huslige, hvor bespisning

igen til Bur, mens hun gik til præst. Hun hu-

af sognerådet hørte med, skulle der også

sker tydeligt, at hun tudbrølede ved afske-

skrives skattelister. Det var Erna Andersens

den – og nok også ved tanken om, at hun

fortjeneste, at de også kunne læses, når folk

skulle forlade fødeøen…

skulle se, hvad de enkelte husstande skulle
betale i skat. For listerne havde Erna Ander-

De sidste 3 måneder i skolen fik hun i Bur, in-

sen skrevet med ”spids og sirlig skrift”. Det

den hun som 15-årig kom ud at tjene. Her var

lærer man, når man gør sig umage. Og det

der markarbejde, malkning 3 gange dagligt

har Erna Andersen gjort utallige gange i sit

og vaskning af mejerispande for blot at næv-

liv, hvilket også har indbragt hende hæder

ne noget. Næste plads i Bur var hos en enlig

for lang og tro tjeneste.

far med 5 børn. Her var det husligt arbejde
for de 3 piger, der stod for husholdningen.

Pladsen hos sognerådsformanden havde

Efter 3 år var det tid til at prøve noget nyt.

Erna Andersen i 35 år. Efter giftermålet med
Niels Houmark flyttede hun ind hos ham på

Med spids og sirlig skrift

gården ”Gårdhøje”. Stolt viser hun billedet af

Det blev til en plads hos sognerådsformand

sin mand, der døde 12 år senere.
Fortsættes næste side
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Foto: Hans Damgaard

Fortsat fra forrige side

- Sådan en pæn mand kunne man da kun blive glad for”, siger hun med et smil.
En lillesøster på 97 år
Erna Andersen blev alene på ”Gårdhøje” i 6
år, inden gården blev afhændet, og hun flyttede til Rudesvej. Til gode og hjælpsomme
naboer. Deres og øvrige børn på vejen har
nydt, at Erna gennem årene har delt rundhåndet ud af sine kager.
Med hushjælp i et par timer hver 14. dag klarer Erna Andersen hverdagene. En tidligere
nabo hjælper i et par timer med indkøb hver
14. dag, og det udenfor klarer havemanden.

Sådan så det ud, da Erna Andersen for første gang skulle

Alt det øvrige er op til Erna Andersen selv

hædres for lang og tro tjeneste.

at ordne, når hun da ikke snakker i telefon,
skriver breve eller læser Dagbladet og Jyllands-Posten, som hun bytter med naboer.
Erna Andersen har en lillesøster, Stinne Sørensen, Møborg, på 97 år. - Og tænk dig, hun
har ikke været til doktor de sidste 17 år. Jeg
forstår ikke, at hun ikke har lyst til at prøve
det, siger storesøster med et smil. Endnu en

med, var medlemmer. Ene skønne menne-

søster, Grethe Hansen, Linde, døde i foråret

sker, siger hun, som gjorde det naturligt for

i en alder af 90 år. Der var også to brødre i

hende at følge trop. Det valg har hun aldrig

søskendeflokken, men de døde i 60-årsal-

fortrudt, fastslår Erna Andersen. I mange år

deren.

en trofast kirkegænger, men efter at hun
som 90-årig sagde stop til at køre selv, kni-

Et valg hun aldrig har fortrudt

ber det med at komme afsted. Men det sker

Og hvorfor blev Erna Andersen så medlem

dog meget ofte, at der gives kørelejlighed.

af Holstebro Valgmenighed i 1934? De folk,

Så nyder menighedens ældste at indtage en

hun tjente hos, og som hun var i kontakt

plads i kirken.
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NYT FRA
BESTYRELSEN
af Karen Bjerre Madsen

Her skal vi i fællesskab sætte kursen for menighedens arbejde i 2020.
Vi begynder med gudstjeneste kl. 18.00.
Derefter fælles spisning (husk tilmelding),
hvorefter selve generalforsamlingen starter
kl. 19.30. Se i øvrigt side 7.
I skivende stund er det stadig december
måned. Derfor begynder denne hilsen fra

Emner, som vi ønsker drøftet, er f.eks. ståen-

bestyrelsen med ønsket om et GODT NYT-

de kirkekaffe den sidste søndag i måneden

ÅR TIL ALLE MENIGHEDENS MEDLEMMER.

– skal det fortsætte? Er højskoleturene /

Tak for samarbejde og udfordringer i 2019.

2-dages turene ”et overstået kapitel” for
Holstebro Valgmenigheds medlemmer?

Nu er det så 2020, som kalder på vores opmærksomhed. Stadigvæk er højdepunktet

INGEN KAN ALT, ALLE KAN NOGET, OG

søndagens gudstjenester ved henholdsvis

SAMMEN KAN VI MEGET.

Margrethe eller Caspar, hvilket det jo også
skal være.

VELKOMMEN TIL DET NYE ÅR

Og har du mere tid og lyst, så byder vi igen
ind med mange gode og spændende møder og arrangementer, som du kan læse om
bagerst i bladet.
Generalforsamling 2020
Allermest ser vi frem til den årlige generalforsamling den 12. marts kl. 19.30 i Skolegade 32.
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HVORFOR ROM?

Af Caspar W. Tornøe

I valgmenigheden fastholder vi traditionen,

heden og siden 1600-tallet blot Europa, men

som Peter Hedegaard i sin tid tog initiativ til,

siden dens ekspansion ud over verdens-

med at give vores konfirmander en tur til

havene Vesten, har nogle dybe, men dybt

Rom. Jeg ejer ikke Peters kendskab til byen

forskelligartede rødder. Vi er sammensat af

og har hverken hans erfaring som rejseleder

øjensynligt indbyrdes uforenelige strømnin-

eller evner som fortæller; men det kan jo

ger, men disse flyder sammen i Rom – ikke

ikke helt afvises, at det kommer med årene.

kun som konkret by, men som idé.

Jeg glæder mig i hvert fald til at kaste mig ud
i det.

Man siger, at det vestromerske rige gik under
i 476, da de invaderende germanske stam-

Det er ingen hemmelighed, at kirken oftest

mer tiltog sig overhøjheden og afsatte den

bruges af de ældre. Når der nu er økonomi

sidste kejser: Romulus Augustus (det østro-

til det, er det da derfor kun passende, at

merske rige fortsatte dog 1000 år endnu).

valgmenigheden også bruger midler på de

Men disse ville ikke tilintetgøre Romerriget.

unge. En rejse er efter min mening den helt

De ville tværtimod nyde rigets frugter, have

rigtige idé. Det er en oplevelse for livet; og

en del af ”kagen” og videreføre det. Med

hvad er bedre at give i gave end gode ople-

deres konvertering til kristendommen blev

velser, der bliver til gode minder – og nytti-

idéen om Romerriget ikke alene videreført

ge kundskaber?

i kirkens skikkelse, det blev også mangen
en europæisk konge og kejsers ambition at

Men hvorfor Rom? Hvorfor ikke Athen, Je-

genoprette riget – nu kaldet Det Hellige Ro-

rusalem eller Wittenberg, Paris eller New

merske Rige af Tysk Nation, som først offi-

York? Jo, også dette rejsemål – Rom – er ef-

cielt blev opløst af Napoleon i 1806.

ter min mening den helt rigtige idé.
Desuden forblev rigssproget, latin, fælles
Alle veje fører til Rom – sagde man engang.

europæisk skriftsprog helt op til det 19. årh.

Det er stadig sandt, for Rom er på mange

Dertil kommer, at hele vores retstradition

måder vores civilisations centrum. Athen og

bygger på romerretten – en kendsgerning,

Jerusalem videreføres i Rom, og Wittenberg

hvis betydning dårligt kan overvurderes.

(den lutherske reformation) kan kun forstås

At det blev en nødvendighed at overtage

i modsætning til Rom. Den vesterlandske ci-

romernes jura og bygge samfund på den,

vilisation, som man tidligere kaldte Kristen-

skyldtes, at kristendommen i modsætning
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til jødedom og islam ikke har nogen lov. Det

Den græske kultur, som vi skylder grundla-

er den dybere – efter min mening også vel-

get for vores videnskab, sport, kunst og fi-

signede – årsag til, at vi i dag lever i sekulære

losofi, videreførtes også i og af Rom. Mere

samfund, der skelner mellem ret, moral, po-

kontroversielt er det også, at Den Europæi-

litik og religion.

ske Union af nogle blev set som et forsøg på
at genetablere Riget, grundlagt som Fælles-

Fædrene til den amerikanske uafhængig-

markedet blev det med den såkaldte Rom-

hedserklæring (1776) og forfatning (1787)

traktat (1957).

havde nøje studeret den romerske republiks
struktur (altså Roms politiske system før

Da John Lennon blev spurgt, hvorfor han

Cæsar og Augustus) og havde taget den som

boede i New York, svarede han: ”Amerika er

forbillede for verdens første demokratiske

det nye Romerrige, og New York er selveste

republik.

Rom!” Det er lidt ligesom, da statsminister
Stauning under et møde blev spurgt, hvor-

Jerusalem fører også til Rom. De første ho-

for han ikke satte sig ved bordenden. Han

veddisciple, Peter og Paulus, tog til Rom,

svarede: ”Bordenden er, hvor jeg sidder”. Ja,

hvor de blev henrettet som samfundsfjen-

Rom er altid centrum. Eller rettere: verdens

der. Deres åndelige bevægelse, kristendom-

centrum – hvor det end i enhver epoke måt-

men, viste sig dog at være umulig at standse,

te ligge – kaldes altid Rom.

og kejseren måtte i sidste ende – på trods af
al sin magt – overgive sig til dens kraft. Han

Man bliver aldrig færdig med den evige

endte med at tolerere den, sidenhen selv at

stad, som alle veje som bekendt fører til.

konvertere, og i løbet af 300-tallet blev kri-

Vores vej går fra Holstebro den 16. marts.

stendommen statsreligion.

FESTGUDSTJENESTE
OG FOREDRAG
Søndag den 3. maj kl. 10.00 fejrer vi 75 års dagen for Danmarks befrielse med en
festgudstjeneste og efterfølgende foredrag i kirken v/ Søren Gade, medlem af Europa-Parlamentet og tidligere forsvarsminister, der vil tale om begrebet frihed.
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MØDER OG ARRANGEMENTER
1. februar kl. 10.00: Højskoledag i Skolega-

27. februar kl. 19.00: Foredrag v/ valgme-

de 32

nighedspræst Kristoffer Garne, Kjellerup og

Kl. 10.00: Morgensang og velkomst (Skole-

Omegns Valgmenighed: Sindbilledsprog –

gade)

Grundtvig og mytologien.

kl. 10.15: Foredrag v/ filosof og tidl. højskoleforstander Anders Fogh Jensen, der har

5. marts kl. 17.30 – 20.30: Samtalesalon

givet sit foredrag overskriften ”Forandring

med psykolog Jørgen Engstrøm, Struer.

og mening”.

Foregår på Holstebro Friskole, Lægårdvej

kl. 12.00: Middag

102, Holstebro. Til alle tider har ungdom-

kl. 12.45: Fællessang

men bestyrtet, forarget og bekymret deres

kl. 13.00: Foredrag v/ Özlem Cekic, fore-

forældre. Vores livserfaring er – trods den

dragsholder og tidligere medlem af folke-

store pris, den har kostet at høste – i me-

tinget for SF, der bl. a. vil tale om foreningen

get lav kurs hos de unge. Unge træffer de-

Brobyggerne og også fortælle om sit besøg

res eget valg, men hvorfor er der så meget

i Grimhøjmoskeen sammen med overrab-

mistrivsel og ulykkelighed? Hvorfor vælger

biner Bent Melchior. Ligeledes skal vi høre

de ikke noget bedre for sig selv, så de bliver

om, hvordan hun i sit arbejde som folke-

glade? Og hvad stiller man op, når man er

tingsmedlem har håndteret modtagelsen

vidne til, at éns unge menneske går frontalt

af talrige hademails.

ind i indlysende problemer, mens han eller
hun beder de voksne blande sig helt uden-

Højskoledagen

arrangeres

i

samarbej-

om? Jørgen Engstrøm har mange års erfa-

de med Holstebro Højskoleforening. Pris

ring i arbejdet med at hjælpe børn, unge og

kr. 200,00. Tilmelding senest den 25. ja-

deres forældre. Aftenen vil byde på få enkle

nuar til Karen Bjerre Madsen eller Anna

svar. Til gengæld vil der være masser af stof

Thordal-Christensen.

til eftertanke, glimt i øjet og kærlighed til
både unge og (for)ældre.

19. februar k. 17.00 – 18.00: Højskolesang

Pris 100,00. Tilmelding til Karen Bjerre Mad-

i valgmenighedskirken med Sigrid Mørup.

sen eller Anna Thordal-Christensen senest
27. februar.

20. februar kl. 19.00: Debataften om gudstjenestens liturgi v/ Margrethe Koch.

12. marts kl. 19.30: Valgmenighedens ordinære generalforsamling. Se side 7.
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MINIKONFIRMANDER

Margrethe Koch

En af forårsfornøjelserne i valgmenigheden hedder ”minikonfirmander”. I år foregår
det torsdag eftermiddage fra kl. 14.30 til 16.00. Vi begynder torsdag den 5. marts og
slutter af fredag den 15. maj med børnegudstjeneste, som er for alle interesserede
børn og voksne. Efter gudstjenesten holder vi lidt ”minikonfirmationsfest” for minikonfirmanderne og deres familie. Alle, som går 3. klasse, og som enten er medlem af
Holstebro Valgmenighed eller går på Holstebro Friskole, får i slutningen af januar en
skriftlig invitation til at være med.

15. marts kl. 15.00 – 16.30: Koncert med

3. maj kl. 10.00: Festgudstjeneste med ef-

Morten Kargaard Septet, der består af 7

terfølgende foredrag i valgmenighedskir-

klassisk uddannede musikere, der spiller på

ken v/ Søren Gade. Se side 13.

instrumenterne obo, trompet, violin, viola, cello, bas og guitar. De spiller musik, der

4. maj om aftenen: Arrangement omkring

kombinerer klangen af det klassiske med

Alsang. Se side 5.

det rytmiske i Morten Kargaards egne kompositioner. Ved koncerten bliver der også

26. maj kl. 18.30: Valgmenighedens årlige

en uropførelse. Det er ny og gammel musik

udflugt vil i år være en kirkegårdsvandring

smeltet sammen til noget tidløst. Arrange-

med Esben Graugaard som guide. Møde-

res i samarbejde med Nordvestjysk Musik-

sted: lågen til Søndre Kirkegård på Viborg-

kreds. Entré kr. 100,00.

vej. Bagefter er der kaffe m.m. på Holstebro
Museum (Støberiet). Pris kr. 75,00. Tilmel-

16. – 21. marts: Konfirmandturen til Rom.

ding til Karen Bjerre Madsen eller Anna
Thordal-Christensen senest den 19. maj.

18. marts kl. 17.00 – 18.00: Højskolesang i
valgmenighedskirken med Sigrid Mørup.

6. og 7. juni: Årsmøde i Foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i Rød-

15. april kl. 17.00 – 18.00: Højskolesang i

ding. Program med tilmeldelsesblanket vil

valgmenighedskirken med Sigrid Mørup.

blive lagt frem i kirken.

23. april kl. 19.30: Foredrag v / Caspar Wenzel Tornøe: ”Hvorfor forandrer verden sig?”

Hvor intet andet er anført, er prisen for
møder i Skolegade kr. 50,00.
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN
1. februar 2020 - 1. juni 2020
2. feb.

Sidste søndag e. helligtrekonger

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

9. feb.

Søndag septuagesima

kl. 10

Margrethe Koch

16. feb.

Søndag seksagesima

kl. 10

Margrethe Koch

23. feb.

Fastelavnssøndag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

1. marts

1. søndag i fasten

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

8. marts

2. søndag i fasten

kl. 10

Margrethe Koch

12. marts

Generalforsamling

kl. 18

Caspar Wenzel Tornøe

15. marts

3. søndag i fasten

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

22. marts

Midfastesøndag

kl. 10

Margrethe Koch

29. marts

Mariæ bebudelsesdag

kl. 10

Margrethe Koch
Kirkefrokost

5. april

Palmesøndag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

9. april

Skærtorsdag

kl. 19

Caspar Wenzel Tornøe

10. april

Langfredag

kl. 10

Margrethe Koch

12. april

Påskedag

kl. 10

Margrethe Koch

13. april

2. påskedag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

19. april

1. søndag e. påske

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

26. april

2. søndag e. påske

kl. 10

Margrethe Koch

3. maj

3. søndag e. påske

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe
Festgudstjeneste og foredrag

8. maj

Bededag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe og
Margrethe Koch, konfirmation

10. maj

4. søndag e. påske

kl. 10

Margrethe Koch

15. maj

Børnegudstjeneste

kl. 17

Minikonfirmanderne og
Margrethe Koch

17. maj

5. søndag e. påske

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

21. maj

Kristi himmelfartsdag

kl. 10

Margrethe Koch

24. maj

6. søndag e. påske

kl. 10

Margrethe Koch

31. maj

Pinsedag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

1. juni

2. pinsedag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

7. juni

Ingen gudstjeneste

Årsmøde i Rødding

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
11. feb.

Beringshaven

kl. 14.15

Margrethe Koch

