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VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890 / 2384 7929,  
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: asgerbrodersen50@gmail.com

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: Harald@holstebrovalgmenighed.dk

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

Kirketjener: Vakant, henvendelse 9742 4890 / 2384 7929

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

Valgmenighedspræst: Caspar Wenzel Tornøe, tlf. 5153 1819, e-post: caspar@holstebrovalgmenighed.dk

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, tlf.: 5153 1819  / 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 til præsten 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 
Caspar Wenzel Tornøe holder ferie fra den 10. til 18. oktober.  
Evt. henvendelse til H. P. Lausten-Thomsen, Møgelparken 48, 8800 Viborg, tlf. 6171 9473. 

Friweekends og fridage 
21.-22. november, 5.- 6. december, 26. december 2020 og 9.-10. januar 2021.

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 skal være afleveret senest 31. december 2020.
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BREV FRA PRÆSTEN

Caspar Wenzel Tornøe

Jeg tænker mig, du har fået kært brev i dag 

fra søde gamle Barslund.

Hun var her forleden, og da talte hun om, at 

det var jo ikke sikkert, at hun oplevede dit 

bryllup, og det var hendes mening, at du ikke 

skulle narres for en gave fra hende,

Men når hun tænkte på, hvor sølle Karoline 

(Jensen) var blevet, så kunne hun blive bange 

for, at hun heller ikke selv fik sine forsætter 

ud i livet.

Så kom hun i går med et brev, hvorpå hun 

havde skrevet dit navn, jeg skulle bare vedfø-

je adressen. Det var frankeret og færdigt til 

at sende. Jeg foreslog, vi skulle gemme det til 

din fødselsdag, men det skulle sendes straks. 

Brevet var som sagt lukket, hun var bange 

for, du ikke fik ordentlig mad, som du selv 

skulle lave — måske kunne indlagte hjælpe 

dig.

Sådan et sind, så rent, så gavmildt.

Gud ske lov, vi har fået lov at møde den slags 

søde uegennyttige mennesker, som for hen-

des vedkommende bliver en levende illu-

stration af skriftens ord:” Jeg var nøgen, og 

I klædte mig”

(Hvor tit har vi ikke været fine i hendes gratis 

omsyede tøj. ”Jeg var syg og I besøgte mig” 

(hvor ofte kom hun ikke med blomster, æbler 

osv. både til far og mig) ”Jeg var fattig, og I 

bad for mig.

For alt, hvad I har gjort mod en af mine mind-

ste brødre og søstre, har I gjort for mig” Ak, 

hvilke høje sjæle bor i det lave her.

Hun så så rørende glad ud, da hun kom med 

brevet. ”A kan undvære pengene, a har ikke 

brug for meget” Gud glæde hende, han elsker 

en glad giver.

Du kan jo spise dig mæt adskillige gange. Du 

glemmer ikke Barslund, selv om pengene er 

borte.

”For det er de dukater, Gud skabte, da han 

så, hvor skævt det gik i verden med det, vi 

samler på. Han så os alle trænge til glæder, 

gyldne penge, der falmer, når de gemmes, og 

bliver sløv ved svig og gør en gnier fattig og en 

gavmild rig”

Sådan skriver en moder (medlem af Hol-

stebro Valgmenighed) i et brev til sin datter 

i København i 1956. Damen, hun omtaler, 

er en glad giver. Hun glæder sig over – ved 

sin gavmildhed at kunne give andre glæde. 

Og moderen glæder sig over, at der i denne 

verden findes glade givere. Og det er sandt 

nok også en stor glæde. For ikke alene gør 

den glade giver nytte, skænker datteren 

brød på bordet og tøj på kroppen; hun gør 

mere end det: hun åbenbarer tilværelsens 

meningsfuldhed, hun afslører menneskets 

mulighed for storsind, hun kundgør og min-
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Fortsat fra forrige side

der om, at det ophøjede er til – og at det op-

højede er til glæde: Det gør hun ikke i store 

ord, i prangende retorik, men i gerning og i 

oprigtig – klassisk jysk – beskedenhed. 

Hvis det ikke var, fordi evangeliet blev ci-

teret i brevet, kunne brevet såmænd selv 

have stået i evangeliet – altså i selve skrif-

ten; for evangelium, glædeligt budskab, 

er det i sandhed. Brevet forkynder nemlig 

det glade budskab: at evangeliet ikke blot 

er ord, skrift, litteratur, prædiken, men no-

get i verden konkret eksisterende med reel 

virkning – noget, som man ikke blot skal tro, 

forestille sig eller tænke sig til, men noget, 

som i virkeligheden faktisk lader sig erfare. 

”Ak, hvilke høje sjæle bor i det lave her”. For-

muleringen minder mig om et af mine ynd-

lingsvers i salmebogen: ”Ak, tænker jeg, er 

der så stor, en skønhed på den faldne jord, 

for syndere at finde, hvor skal vi da frydes 

vel ved, al glansen af Guds herlighed, som 

er i Himlen inde!” nr. 726: Gak ud, min sjæl, 

betragt med flid. 

Salmen er ikke af Grundtvig, men den er i 

sandhed grundtvigsk. Det er skønne, men 

også gådefulde ord, for hvornår har du, 

kære læser, sidst opfordret din sjæl til at 

gøre noget? – og så med flid? Hvad er en flit-

tig sjæl for en størrelse? Og hvem er jeg til 

sådan at tiltale min sjæl? Hvad med, om jeg 

selv tog mig sammen i stedet for at overla-

de arbejdet til min sjæl? 

Ja, det siger vel noget om min indre split-

telse – og om selve verdens. ”Jeg” er blot 

en doven synder. Det er jeg bevidst om. 

Men ”jeg” er dog også bevidst om at være 

en sjæl, der tilhører Gud, og som derfor vil 

være i stand til at se skønheden i Guds ska-

berværk, hvilket ikke vil sige meget andet 

end at erfare meningen med livet. Min sjæl 

kan med flid betragte skønheden i verden, 

mens jeg selv ganske flittigt har andre og 

ganske anderledes gøremål at hengive mig 

til. Bestræbelsen, ønsket, bønnen består 

i, at ”jeg” bliver min sjæl – at vi, min sjæl og 

jeg, smelter sammen, således at jeg bliver i 

stand til at leve livet og opfatte verden, som 

Gud, livets kilde, mente det. 

Verset om, at der i den faldne verden er 

så stor en skønhed for syndere at finde, er 

dybt grundtvigsk. Og hvad er det grundtvig-

ske så? Ja, det kan vi diskutere fra nu af og til 

dommedag. Et muligt og efter min mening 

både enkelt og præcist svar giver den unge 

enkemand, Anders, i Carl Th. Dreyers stor-

slåede film Ordet (efter Kaj Munks skuespil). 

Ved den unge kones dødsleje begår den 

grundtvigske far den fejl at tale som en 

verdensforsager og afvise ”denne verdens 

blot timelige sager”. Han har kun den trøst 

at bringe, at ”hendes sjæl jo nu er hos Gud”, 
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og at der derfor er tale om en glædelig begi-

venhed fremfor en anledning til sorg. 

Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der ville ske, 

hvis jeg som præst i forbindelse med et 

dødsfald sagde noget sådant; for det er jo 

stærkt upassende at erklære de efterladtes 

sorg for uberettiget. Sorgen er nemlig den 

form, som kærligheden tager i den elskedes 

fravær. At erklære sorgen for overflødig el-

ler ligefrem ukristelig er at erklære kærlighe-

den for værdiløs, og det er – ja, ukristeligt! 

Heldigvis får vi i den unge enkemands svar 

det egentligt kristelige og det egentligt 

grundtvigske: ”Ja (altså ja: hendes sjæl er 

rigtignok hos Gud), men: jeg elskede jo også 

hendes legeme”. 

Vi går ikke rundt her i verden som omvan-

drende sjæle. Vi har på denne jord vores liv 

med hinanden som legemer, ud fra hvilke vi 

tyder hinandens sjæle. Det grundtvigske er 

en protest mod abstraktioner. Det er ikke, 

fordi vi ikke anerkender sjælen som Guds 

værk. Det er fordi vi ikke anerkender værdi-

en af en sjæl, som ikke er rodfæstet i det le-

gemlige, i det sanselige, i det jordiske, i den-

ne verdens vilkår med dens behov, begær, 

længsler, sorger og glæder og følelser. Hvis 

vi anerkendte værdien af en sådan løsreven 

sjæl alene i åndernes rige, og netop ikke en 

sjæl i og under åndernes krige, ja, så måtte vi 

fordømme vor verden, betragte den – med 

flid – som en ventesal og håbe på, at vores 

navn snart blev råbt op. 

Det forholder sig grundtvigsk set anderle-

des. For selv om vi kan diskutere det fra nu 

af og til dommedag, så er dét, der fra en livs-

bekræftende synsvinkel sker, når ”Doms-

basunen gjalder” (Salme 66. Lyslevende fra 

Himmerig), at det er skønheden her, som 

bekræftes – men nu som enerådende. 

Man kan sige, at det grundtvigske stand-

punkt, som ikke er unikt, men repræsente-

rer en dyb tusindårig åre i den kristne teo-

logi, er det, at der en kontinuitet mellem 

denne verdens mening og skønhed på den 

ene side og Gudsrigets herlighed på den 

anden. Vi anerkender altså, at Guds goder, 

vore dybeste og mest meningsfulde værdi-

er i dette liv, videreføres, bekræftes og aner-

kendes af Gud i det evige liv. På dommedag 

går verden derfor ikke under; den lutres, 

renses for sine skyggesider og skønheds-

pletter. 

Derfor siger salmen, som den siger: at hvis 

der er så stor skønhed på denne faldne jord 

for syndere at finde (hvilket ikke er så lidt, 

skønheden i verden er faktisk overvælden-

de), ja, hvordan formår vi så at glæde os til 

Guds herlighed? Det lyder som en provoka-

tion: hvad kunne være bedre, end den lykke 

jeg her oplever? 
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Fortsat fra forrige side

Det spørgsmål har jeg diskuteret med dø-

ende på hospice. De kan ikke fatte et sådant 

budskab, for hvad kunne udgøre en større 

lykke for dem end at få mere tid sammen 

med deres ægtefæller, børn og elskede? Jeg 

tror, disse døende finder en vis trøst i det, 

når jeg gerne over for dem anerkender, at 

der er tale om en provokation. 

At være kristen er at være villig til at lade sig 

provokere – af det fuldkomment urimelige, 

det absolut grænseoverskridende, det him-

melstormende storsindige, den ødsle og 

overstrømmende kærlighed og gavmild-

hed. Det er erkendelsen af, at om end jeg 

til tider ikke selv er glad, så glæder jeg mig 

over, at den glade giver er til – ja over, at det 

ophøjede er til. Det er, og det skal være min 

glæde. Jeg blev selv kristen (og siden hen 

grundtvigianer), fordi jeg lærte at leve med 

provokationen. Jeg lærte, at min sjæl kunne 

glæde sig over livet, selv om jeg ofte selv 

ikke var glad.

Men hvem er den glade giver? Er det Gud, 

som gav mig livet? Eller er det damen, som 

det glædede at glæde sine medmennesker 

– og som udførte og selv var evangeliet? Jeg 

kender ikke selv svaret; nok fordi jeg ikke 

ved, om der er forskel på spørgsmålene. Det 

er damens gerning, som gør, at jeg overho-

vedet kommer i tanke om Gud. 

Det er en dyb og rigtig gerning at holde 

gudstjeneste og takke Gud for at have givet 

os så stærkt et vidnesbyrd om, at det gode, 

det sande og skønne er til (og vidnesbyrdet 

er den kvinde, vi i dag hører om, fordi mo-

deren vælger at omtale hende, og fordi jeg 

vælger at omtale hendes brev i dette brev). 

For det er vores glæde, og det er lige netop 

den – skal man tro Jesus (og det skal man, 

siger præsten) –, som varer i al evighed. Vi 

havde konfirmandindskrivning her til aften 

og indledte med gudstjeneste, hvorunder 

jeg citerede ordene fra konfirmationsritua-

let: ”Styrk dem med dit levende håb, så din 

glæde må leve i dem”. 

Den sande følelse, som er i overensstem-

melse med livets mening, sådan som Gud 

ville det, er glæden. Det kræver - ud over en 

lidt flittig sjæl - næsten intet at give den til 

hverandre. 
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VIGTIG MEDDELELSE OM OPKRÆVNING 
AF MEDLEMSBIDRAG

Mange af vore medlemmer har efterlyst / savnet opkrævninger pr. 1. juli i år. Des-

værre er der opstået en fejl hos PBS, som har forårsaget, at opkrævningerne ikke er 

blevet udsendt. Fejlen skulle nu være rettet, men dette er desværre sket så sent, at 

opkrævningerne først blev udsendt i slutningen af august, hvorefter betaling skulle 

finde sted 1. september.  Det betyder, at I har modtaget opkrævninger til betaling 1. 

september (= rate 3), og 1. oktober vil I modtage opkrævning af rate 4. Vi beder jer 

undskylde fejlen, som vi desværre ikke har haft mulighed for at rette. 

   

Venlig hilsen Harald Nielsen (forretningsfører)

NYT FRA 

KUNSTUDVALGET

I oktober måned kan man stadig se valgmenighedens egne billeder og de to vævede 

ophæng, som stammer tilbage fra husets tilblivelse. 

I november og december vil Karen Julie Frederiksen fra Ringkøbing vise sine akvarel-

ler. Karen Julie er pensioneret sygeplejerske og har malet og udstillet i mange år. Har 

været på akvarelkurser i Fjaltring, i Aarhus, på Kreta og hos svenske akvarelmalere, og 

hun finder stor glæde i den nye nordiske akvarel-maletradition. Hjemmeside: www.

karenjulie.dk

I januar og februar 2021 udstiller Lars Stampe, byrådsmedlem i Holstebro, pædagog 

m.m. sine billeder. Lars Stampe fik interessen for at tegne og male som barn, hvor 

han boede nabo til Paul M. Cederdorf, og var som ung også fascineret af kunstneren 

Henry Bailum. Lars er inspireret af Jorn og Munck i sine abstrakte malerier, som han 

har udstillet rundt omkring i landet.
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GENERALFORSAMLING

afholdes onsdag den 30. september 2020 kl. 19.00 
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. Fastansættelse af præst

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

 Asger Brodersen (ønsker ikke genvalg)

 Anna Thordal-Christensen

 Inger Bjerring

 Frans Pærregaard

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

 Martin Jansen

8. Behandling af indkomne forslag 

9. Eventuelt, herunder beretning fra præst

PERSONALIA

Døbte:

Louis Volke Hankelbjerg

Albert Dalgaard Hansen

Mia Staunsbjerg Clausen

Bisatte:

Ole Langeland Nørgaard

Dagny Kristensen

Poul Erik Andersen

8



Et sted skriver han: ”Johan Sebastian Bach 

blev mobbet som barn, han led under en sa-

distisk rektor, mistede begge sine forældre 

som 10-årig og sidenhen sin første hustru 

samt intet mindre end 10 børn!” Men hans 

musik er én lang lovprisning af Gud Fader 

uden antydning af krænkelse eller selvme-

dlidenhed. Han vidste, han var en synder, og 

han stolede på, at Kristus bærer alt ondt for 

os. Han led med anstand.

Det moderne menneske lider med mod-

stand og fornærmelse. Det vil ikke finde 

sig i lidelsen. Årsagen er, at det har afskaffet 

både Gud og Fanden. Det er sig selv og el-

lers intet andet end tomhed. Alting skyldes 

os selv og ´forholdene .́ Så det må laves om. 

Det gør tilværelsen til en hvileløs kamp for 

at gøre tilværelsen lidelsesfri.

Og det er umuligt. Det lidelsesfri liv findes 

ikke. Mennesket vågner som menneske 

ved at møde besvær, der skal tages livtag 

med, og modgang, der skal overvindes, og 

grundvilkår, der skal accepteres. Vi ved ikke, 

hvorfor livet ikke bare er nemt og uproble-

matisk. Men vi må tage til efterretning, at 

det er, som det er. ”Ikke alle menneskelige 

problemer er menneskeskabte, og ikke alle 

menneskeskabte problemer kan løses af 

mennesker.”

Og det onde findes. Vi ved det. Den har ta-

get bolig i os selv! Selvom vi skjuler det det 

bedste, vi har lært, kender vi alle den usle 

følelse skadefryd - at vi ikke nøjes med at 

misunde andre deres og held og lykke, men 

godter os, hvis det går den, vi misunder, ilde. 

Vi ved det, selvom samtiden fornægter det.

Det forunderlige er, at samtidig lader det 

gode sig heller ikke afskaffe. Vi kan ikke lade 

være at holde af livet. Og trods al modgang 

og ondt føler vi, at jorden er vort hjem. Ellers 

ville vi ikke stå op om morgenen og fryde os 

over den nye dag.

Caspar Præsts bog består af en række lyse 

og oplysende – tankeklare – indfald, skrevet 

over en periode hver morgen kl. 5. Sammen-

hængen mellem dem må læseren finde ved 

læsningen, så det er en klog og frodig, men 

også en krævende bog. Men jeg gætter på, 

at meget af den vil være at genfinde i hans 

prædikener.

Tidens største problem er natur- og klima-

krisen. Det savner jeg, at han tager stilling til. 

Jeg har for nylig skrevet følgende: ”Menne-

skene tror, vi ejer kloden og har lov at gøre 

med den, hvad vi kan komme af sted med. 

Derfor er vi med fuld fart på vej mod kata-

strofen.” Det ligger i direkte forlængelse af 

Caspars samtidskritik, skulle jeg mene. 

KÆRE MENIGHED
Jeres præst har skrevet en lille bog fuld af visdom. 

Den hedder: Hvorfor lider vi?   Af Ole Jensen, professor og tidl. domprovst
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OM LUGTE, GOD TID OG TAK

Af Margrethe Koch

Når man går bagom ind i valgmenigheds-

kirken, kan man lugte det lige så snart, man 

åbner døren ind til køkkenet: 

Holstebro Valgmenighed dufter ikke ly-

segrønt af græs, men lugter brunt og godt 

af træ. Af norsk stavkirke og vikingeskibe. 

Personligt minder lugten mig også om 

Stenstrup forsamlingshus, mit barndoms-

forsamlingshus, som lige som Holstebro 

Valgmenighedskirke (og Højby præstegård, 

hvor jeg boede de første 18 år af mit liv) er 

tegnet af Andreas Bentsen.

Færchs cigarkasseloft. De gode, solide gulv-

bjælker, godt slidt af utallige fødder og tro-

fast skuret af både lønnede og ulønnede 

kræfter igennem årene. Skovgaards smukke 

træskærerarbejde på altertavlens ramme. 

Alterskranken med de fine blomster, som 

ligner de der små hårde lakridsfigurer, man 

kunne få, da jeg var barn. Orgelfacaden og 

pulpituret med solopgangene, eller er det 

også blomster? Alt sammen er det træ, det 

levende, varme materiale med den gode, 

trygge lugt. Det materiale, vi byggede kirker 

af her til lands, indtil kampesten, kvader-

sten og senere brændte teglsten blev kirke-

byggematerialerne. 

Ovre på den anden side af Skolegade lugter 

der anderledes. Derovre, i Valgmenighe-

dens Hus, lugter Holstebro Valgmenighed 

af mad og kaffe (selv om både Asger Bro-

dersen og jeg også har kæmpet for vores 

te, som ikke skal være frugtte). Skolegades 

kringle, ribbensteg/kamsteg og fastelavns-

boller til højskoledagen, and og rødkål til 

Mortensaften og som det sidste nye en el-

ler anden grøntsag, tørret til ukendelighed i 

Gitte og Pers nye maskine, så man først, når 

man får den og dens fuldstændig vidunder-

lige koncentrerede smag i munden, finder 

ud af, hvad det er.

Og valgmenigheden har flere lugte. Lugten 

af frisk luft, som hænger i minikonfirman-

dernes tøj, når de myldrer ind ad døren. 

Konfirmanderne, der i de sene eftermid-

dagstimer kommer slentrende medbrin-

gende lugten af lang skoledag, af lidt Mc 

Donalds, som nogen har nået på vejen, og 

længere henne på året lugten af klementi-

ner, pebernødder og hormoner på spring. 

Valgmenighedens lugte er også Carsten 

kirkesangers hjemmeslyngede honning, og 

det er blomsterne. Alterbuketterne, som 

fingersnilde blomsterkoner med sikker 

smag har lavet, og blomsterne hjemme i 

stuerne og i haverne, når man kommer på 

husbesøg. Om ganske kort tid er det også 
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lugten af æbler. Man skal bare pippe et halvt 

ord om sine manglende frugttræer, så kom-

mer de i posefulde sammen med blommer. 

Den sensommerlugt af frugt er for mig også 

Holstebro Valgmenighed.

Lugtesansen er vist nok den sans, som man 

husker bedst med. En lugt kan på et split-

sekund vække en erindring. Derfor er jeg 

fuldstændig sikker på, at jeg ikke glemmer 

mine år med jer i Holstebro Valgmenighed, 

selv om det nu er slut, fordi jeg har fået nyt 

embede som sognepræst i Ringkøbing og 

provst i Ringkøbing Provsti.

Det var folketingsvalgaften, den 18. juni 

2015. ”Det er helt crazy”, sad en lykkeberust 

(måske også beruset af andet) Uffe Elbæk 

og gentog i vores fjernsyn, da Andreas og 

jeg kom hjem fra den ekstraordinære gene-

ralforsamling i Holstebro, hvor min ansæt-

telse var blevet vedtaget. 

”Crazy” synes jeg nu ikke er ordet, der dæk-

ker de 5 år, hvor jeg har været præst i valg-

menigheden.  Det gør de to ord ”god tid” 

derimod. Jeg har haft en god tid i Holstebro 

Valgmenighed, fordi jeg har haft god tid til at 

være præst her.

Her har jeg fået ro til at fordybe mig i mit 

arbejde. Her er der mennesker, som har 

haft lyst til at ”lege med” på de idéer, jeg 

fik undervejs til studiekredse, prædiken-

værksted, samtalegruppe. Her er der frivil-

lige både i bestyrelsen og udenfor, som ar-

bejder med og er fulde af initiativ, så f.eks. 

minikonfirmandforløbene bliver en fælles 

opgave, som flere har været med til at løse.

Og først og sidst og vigtigst: Her er der men-

nesker, som vil være med til at holde guds-

tjeneste. Som synger, beder og lytter med. 

Hver eneste søn- eller helligdag, hvor jeg er 

kørt til Holstebro med præstekjole og præ-

diken i kufferten i bagagerummet, har jeg 

glædet mig. Og jeg er kørt endnu gladere 

hjem igen. 

Nu har jeg kørt den tur for sidste gang. Det 

er vemodigt, og jeg skylder jer alle sammen 

en stor tak, fordi I har taget imod mig og vist 

mig den tillid at bruge mig som jeres præst. 

Tak også til bestyrelsen og til Kim og Carsten 

og Caspar for godt og fornøjeligt samarbej-

de. 

Vores nye adresse er Fjord Allé 13 i Ringkø-

bing, og vi vil gerne have besøg. Min nye 

mailadresse er mdk@km.dk

Tak for 5 gode, sjove og lærerige år som 

præst hos jer.
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NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen

Ørkenvandringen gennem Coronaland 

I denne hilsen fra bestyrelsen må vi desvær-

re fortælle, at coronatiden endnu ikke er et 

overstået kapitel for os i Holstebro – ja i hele 

den danske befolkning, og disse måneder 

med restriktioner, ændringer og frygt har 

bestemt også ændret meget for os i Holste-

bro Valgmenighed.

Vore gudstjenester har haft begrænsninger, 

ingen kirkekaffe eller frokost i Skolegade 32, 

indskrivning af konfirmander måtte udsæt-

tes og generalforsamlingen flyttes, hvilket 

blot er nogle af de ting, vi har måttet ændre.

Fysisk og mentalt nærvær er vi mange, der 

savner. Meget kan vi nå i fællesskab – det er 

jo netop der, det bærer os videre. 

 

Dog har bestyrelsen mest af alt været me-

get ked af, at vi ikke kunne sende Margrethe 

videre til præste- og provstearbejdet i Ring-

købing med et ordentligt farvel og tak ved 

en frokost i Skolegade. Men det gik altså 

ikke på grund af overordnede pålagte regler.

Margrethe - TAK for alt, hvad du har givet os 

i Holstebro Valgmenighed i de fem år, du var 

vores præst. Du har udført et fremragende 

arbejde i kirken. Med minikonfirmanderne, 

med konfirmanderne, med særdeles gode 

studiekredse og samtalegrupper, ligesom 

du også været en elsket præst ved de man-

ge hjemmebesøg, du har gennemført. Lyk-

ke til i dit fremtidige præste- og provstear-

bejde i Ringkøbing!

 

Caspar er nu enepræst frem til nytår. Heldig-

vis har vi fundet god afløserhjælp frem til 

31.12. Nærlæs venligst vores gudstjeneste-

liste og også mødeprogrammet. Der indby-

des til mange ting.

 

Men først og fremmest glæder vi os til at 

se jer til generalforsamlingen den 30. sep-

tember, hvor vi skal snakke om vores liv og 

fremtid i valgmenigheden.

Se venligst indkaldelsen andetsteds i kirke-

bladet. 
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MØDER OG 

ARRANGEMENTER

2020
30. september kl. 19.00: Valgmenighedens 

ordinære generalforsamling. Se side 8.

4. oktober: Som et led i Klassiske Dage 

medvirker hornisten Hervé Joulain under 

gudstjenesten. Der spilles uddrag af Bachs 

cellosuiter, som er transskriberet for horn.

6. oktober kl. 19.00: Foredrag på Holstebro 

bibliotek med Peter Tudvad, der er forsker 

og forfatter: ”Fakta og fiktion. Når en saglig 

forfatter fristes af det skønne”. Mødet arran-

geres i samarbejde med Holstebro Bibliotek 

og Holstebro Højskoleforening. Billetter à 

kr. 100,00 købes via bibliotekets hjemme-

side og ved skranken. Der kan ikke købes 

billetter ved døren. 

22. oktober: Efterårsmødet med Kurt Ravn 

er aflyst p.g.a. faren for coronasmitte. For-

søges gennemført næste efterår. 

29. oktober kl. 19.00: Foredrag v/Caspar W. 

Tornøe, der taler om ”Tro og økonomi”. Det 

er det første foredrag af flere.

1. november kl. 10.00: Allehelgenssøndag, 

hvor vi har kirkefrokost efter gudstjenesten, 

og hvor Søren Gade, tidligere forsvarsmini-

ster og nuværende medlem af Europa-Par-

lamentet, vil tale om ”Livet i medgang og 

modgang”. Pris kr. 60,00. 

5. november kl. 18.00: Mortensaften fejrer 

vi i Skolegade 32 med andesteg m.m., og 

hvor tidligere politidirektør Jens Kaasgaard 

vil fortælle om sit liv inden for politiet. Pris 

kr. 190,00. Tilmelding til Karen Bjerre Mad-

sen eller Anna Thordal-Christensen senest 

29. oktober.

Fortsættes næste side

Hvis intet andet er anført, 

er prisen for møder i Skolegade kr. 50,00.
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11. november kl. 19.30: Koncert i valg-

menighedskirken: ”Aladdins Drøm – en 

forunderlig rejse i verdensmusik fylder 100 

år” med GLAS, der består af 6 kvindelige 

a-cappella sangere, og KOTTOS, der udgøres 

af musikere på fløjter, akkordeon, cello og 

guitar. 

Program: Carl Nielsen: Aladdins drøm – sui-

te fra musikken til Oehlenschlägers skue-

spil, Aladdin, opus 34, samt musik af Nikos 

Skalkottas, Edward Grieg, Rimsky-Korsakov 

og A. Liadov.

Koncerten arrangeres i samarbejde med 

Nordvestjysk Musikkreds og optages af DR.

Entré kr. 100,00. 

12. november kl. 19.00: Foredrag v/Caspar 

W. Tornøe, der vil holde det andet foredrag 

om ”Tro og økonomi”. 

3. december kl. 18.00: julefrokost i Sko-

legade 32 for valgmenighedens medlem-

mer. Underholdning v/ ”Herren og fruen”, 

dvs. Mette og Sten Krogh, Borbjerg. Til-

melding til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen senest 26. november. 

Pris kr. 100,00.

13. december kl. 19.30: Julekoncert i valg-

menighedskirken med koret ”Nordisk Voka-

lensemble”. Desuden medvirker Kim Preus-

sler og Caspar W. Tornøe.

”Nordisk Vokalensemble” er et klassisk kor 

fra Randers, der har særligt fokus på det 

nordiske klangideal og på nordiske værker. 

Det består af ca. 16 unge sangere og ledes 

af Vibeke Bonde Persson, der er uddannet 

klassisk pianist fra Det Jyske Musikkonser-

vatorium, og som til daglig er ansat som 

organist ved Skt. Andreas og Lem kirker ved 

Randers. Gratis adgang. 

MØDER OG ARRANGEMENTER

Fortsat fra forrige side
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2021
3. januar kl. 14.00: Nytårsmøde, hvor Ca-

spar W. Tornøe prædiker, og biskop Henrik 

Stubkjær holder nytårstalen. 

6. februar kl. 10.00: 

Højskoledag i Skolegade 32

Kl. 10.00: Morgensang og velkomst (i Skole-

gade)

Kl. 10.30: Foredrag v/ Lea Korsgaard: ”Glæ-

den som det vigtigste forsvar – om kynisme 

og omsorg i kampen for en bedre og grønne-

re verden”. Lea Korsgaard er medstifter og 

chefredaktør på netavisen Zetland.  Har tid-

ligere arbejdet som journalist på Berlingske 

Tidende og Politikken, ligesom hun har skre-

vet dokumentariske beretninger i bogform, 

senest i 2017 ”Den der råber lyver”. Har også 

vundet flere priser – bl. a. som Årets Redak-

tør. 

Kl. 12.00: Middag

Kl. 12.45: Fællessang

Kl. 13.30: Odinteatret opfører en forestil-

ling: ”Det blå æble og Enhjørningeinvasion”. 

Forestillingen opføres af Ikarus Stage Arts, 

en international teatergruppe, der arbejder 

på Nordisk Teaterlaboratorium i Holstebro. 

Forestillingen opføres i kirken og varer ca. 

en time. 

Højskoledagen arrangeres i samarbejde 

med Holstebro Højskoleforening. Pris kr. 

200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen 

eller Anna Thordal-Christensen senest den 

30. januar.

28. februar kl. 15.00: Koncert i valgmenig-

hedskirken med Morten Kargaard Septet, 

der består af 7 klassisk uddannede musi-

kere, der spiller på instrumenterne, obo, 

trompet, violin, viola, cello, bas og guitar. De 

spiller musik, der kombinerer klangen af det 

klassiske med det rytmiske i Morten Kar-

gaards egne kompositioner. Ved koncerten 

bliver der også en uropførelse. Det er ny og 

gammel musik smeltet sammen til noget 

tidløst. Arrangeres i samarbejde med Nord-

vestjysk Musikkreds. Entré kr. 100,00. 

11. marts kl. 19.00: Valgmenighedens ordi-

nære generalforsamling. Flere informatio-

ner i næste kirkeblad. 

3. – 7. maj: Tur til Sydslesvig, der arrangeres 

af Grundtvigsk Forums Skærum Mølle-ud-

valg. Program med flere informationer læg-

ges frem i kirken i løbet af oktober måned. 
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. oktober 2020 - 1. februar 2021

4. okt.  17. s. efter trinitatis  kl. 10 Caspar W. Tornøe, 
   Klassiske dage

11. okt.  18. s. efter trinitatis kl. 10 Jannik Bojsen Møller

18. okt.  19 s. efter trinitatis kl. 19  H.P. Lausten Thomsen

25. okt.  20. s. efter trinitatis  kl. 10  Caspar W. Tornøe

1. nov.  Allehelgensdag kl. 10  Caspar W. Tornøe

8. nov.  22. s. efter trinitatis kl. 10  Caspar W. Tornøe

15. nov.  23. s. efter trinitatis kl. 10  Caspar W. Tornøe

22. nov.  Sidste s. i kirkeåret  kl. 10  Trine H. Dahl

29. nov.  1. s. i advent  kl. 10  Caspar W. Tornøe

6. dec.  2. s. i advent  kl. 10  Trine H. Dahl

13. dec.  3. s. i advent  kl. 19.30 Julekoncert

20. dec.  4. s. i advent kl. 10  Kurt V. Andersen

24. dec.  Juleaften Kl. 14 Caspar W. Tornøe 
  kl. 15.30  Caspar W. Tornøe

25. dec.  Juledag kl. 10  Caspar W. Tornøe

26. dec.  2. juledag  kl. 10  Kurt V. Andersen

31. dec.  Nytårsaftensdag  kl. 15  Caspar W. Tornøe

3. jan.  Helligtrekongers søndag kl. 10  Caspar W. Tornøe,  
   nytårsmøde

10. jan.  1. s. efter helligtrekonger  Kl. 10 H.P. Lausten-Thomsen

17. jan.  2. s. efter helligtrekonger kl. 10  Caspar W. Tornøe

24. jan.  Sidste s. efter helligtrekonger  kl. 10 Caspar W. Tornøe

31. jan.  Søndag septuagesima kl. 10  Caspar W. Tornøe

7. feb.  Søndag seksagesima  kl. 10 Caspar W. Tornøe


