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VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE
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

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER
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.
Friweekends og fridage
Friweekend: 30. april – 3. maj 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 kirkeblad skal være afleveret senest 30. april 2021.
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BREV FRA PRÆSTEN
Caspar Wenzel Tornøe

Stabilisering og normalisering
Hvem ville ærlig talt orke at læse en tekst

føre, eftersom man efter min mening ikke

med så kedelig en titel? Ja, sindsopriven-

kunne være bekendt fra højere sted at afly-

de er det næppe, hvad titlen lægger op til,

se en julegudstjeneste med så kort varsel,

men det er tiderne heller ikke. Når man ikke

som det var tilfældet: kl. 21 lillejuleaften,

kan forvente andet og mere end stabili-

altså godt 18 timer før. Der kom ganske vist

tet og normalisering, så er der ikke meget

næsten ingen, men de, der kom, var vistnok

at se frem til. Og dog. Det kommer jo an

glade for, at de kom. En tom kirke juleaften

på baggrunden. Tørster vi netop ikke ef-

er en underlig ting, men dog et fremskridt i

ter stabilitet og normalisering efter stærkt

forhold til påsken, hvor kirkedøren var helt

unormale tilstande? Nu i en periode, som

lukket, og vi derfor måtte nøjes med påske-

ingen havde tænkt ville vare så længe? Ja,

liljerne. Jeg sagde i brevet, at jeg ville bringe

vi nærmer os årsdagen for elendigheden,

billedet på kirkebladets forside. Hermed

og det vil vi, som jeg i dag (den 28. februar)

gjort! Det er et godt billede, hvis jeg selv skal

sagde fra prædikestolen, ”næste søndag

sige det, men det ligner ikke et julebillede.

fejre ved ikke at nævne det med et ord”. For

Der er blå, skyfri himmel med et i stolthed

omtale har pandemien sandelig fået rige-

højt blafrende Dannebrog. Dejlig er den

ligt af, og det er i dens tilfælde ikke sikkert,

himmelblå, og smukt er vort flag. Smuk er

som Simon Spies sagde, at ”dårlig omtale er

også vores kirke. Det er de simple erkendel-

bedre end ingen omtale”. Man ville ønske,

sers tid, den enkle taknemmeligheds tid.

man kunne tie den ihjel, så man ikke døgnet

Det ligner ikke et julebillede, men egner sig

rundt skulle udsættes for ”uønsket virolo-

måske derfor godt til minde om en jul, der

gisk opmærksomhed”.

ikke lignede nogen jul.

Jeg skrev i et brev til medlemmerne her i

Netop fordi vi lever i en tid, der ikke ligner

januar, at jeg juleaftensdag havde taget et

noget (som når man siger: det ligner ikke

billede af vores kirke, netop som jeg an-

noget at gøre sådan og sådan…, dvs.: det

kom for at holde en juleaftensandagt – en

er ikke i orden at gøre sådan og sådan), kan

andagt, som vi simpelthen måtte gennem-

man ønske sig stabilitet og normalisering.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Det er ellers begreber, der som sagt ikke lyder af noget særligt. ”Patientens tilstand er
stabiliseret” – vil man ofte høre i lægesprog
og i medierne. Ikke så betryggende! Det be-

Det afhænger at udgangspunktet. Et ondt

tyder vel kun, at hans eller hendes tilstand

politisk styre ser vi jo gerne destabiliseret.

ikke er forværret… men heller ikke i bedring.

Og når en statsmagt melder ud, at ”situatio-

Man kan kun konkludere, at den forulyk-

nen er normaliseret”, så er der grund til be-

kede indtil videre ikke er døden ret meget

kymring. Sådan sagde det sovjetiske regime

nærmere end måske først antaget. Man kan

f.eks. efter opstanden i Ungarn 1956 eller i

være stabil, selv om man svæver mellem liv

Prag 1968. For en totalitær stat er situatio-

og død – hvad vi jo alle gør fra det øjeblik, vi

nen unormal, hvis der er en opposition til

fødes ind i denne verden. Livet er simpelt-

den. Når denne derfor er slået ned, og den

hen denne svæven; og stabilisering er no-

totalitære magtvilje igen er enerådende, er

get, vi alle anstrenger os for at opnå. Jeg vil

situationen i dens øjne altså atter ”normal”.

selv sige, at den kristne tro i så henseende er

At den så også er umenneskelig kommer

uundværlig. Jeg ville uden denne ikke ane,

ikke dén ved. Så galt står det ikke til her i lan-

hvordan jeg skulle stræbe efter en stabilise-

det. Vi og vort system er sunde nok til, at en

ring af min tilværelse. Guds kærlighedser-

normalisering er en god ting.

klæring til os i evangeliet kan ofte nok være
svært forståelig og virke destabiliserende,

Storm P. fortæller om en mand, der spurgte

men i et dybere perspektiv er den nødven-

en anden mand: ”Hvordan går det? Den an-

dig – hvis vi ikke skal fortabe os i sager, som

den mand svarede: ”Det går bedre”. ”Det var

i langt højere grad destabiliserer os, som

godt”, sagde den første mand, ”men det var

f.eks. moden, medie-palaveret, konflikter-

da bedre, om det gik godt”.

ne, den uendelige politiske kamp – ja, jag
efter vind og alt, hvad der nu spiller med i

Ja, måske går det ikke decideret godt, men

denne verdens larmende og disharmoniske

dog bedre, for meget tyder på, at vi går mod

forsøg på et symfoniorkester. Uden stabil

stabilisering og normalisering, og det er jo

grundtone og rytme træder vi uafbrudt os

godt, for så kan vi gå fra at føre et sløvt, sørg-

selv over tæerne i livets dans.

muntert og tvivlsomt liv i nord til et mere
jævnt og muntert virksomt liv på jord.

Det er naturligt at søge stabilisering og normalisering, men det er ikke altid en god ting.
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Glædeligt forår!

SOLHVERVSMØDER
Valgmenigheden blev i efteråret kon-

ren og affald. Det hele var såre spon-

taktet af byens handelsforening med

tant både i planlægning og udførelse.

henblik på at skabe liv i byen og få folk

Stemningen var god og varm. Den ene-

ud i gaderne og ind i butikkerne til støt-

ste kritik, jeg har fået, har været den, at

te for den efterhånden hårdt prøvede

vi kom på kant med restriktionerne,

handelsstand. Lokal solidaritet er altid

idet det blev for stort et tilløbsstykke.

et gode, som smitter af på os alle sam-

Det er jo svært at beklage! Det er en

men. Det var såmænd anledningen til

kritik, jeg godt kan leve med – og ja: det

valgmenighedens initiativ omkring

er en kritik, vi i valgmenigheden også

solhvervsmøder onsdag eftermidda-

i fremtiden gerne ser frem til at mod-

ge kl. 16, men det var også for os selv

tage! Jesus overskred sin tids grænser

en kærkommen lejlighed til at forsam-

meget kompromisløst. Derfor har vi

les og blive mindet om noget centralt

overhovedet noget, der hedder kri-

grundtvigsk, det kulturelle og kirke-

stendom; derfor har vi en kirke. Men

ligt-folkelige aspekt af den grundtvig-

så langt som Vor Herre går vi dog ikke.

ske kristendomsforståelse. Vi har ikke

Vi er – i modsætning til ham – stadig

altid behov for at nævne Guds navn for

lovlydige og solidariske borgere. Så vi

at vide, at vi er omfattet af hans nåde

vil forsat gøre vores bedste for at hol-

og kærlighed. Det er underforstået,

de os inden for de rammer, som med

for ellers var vi her ikke; men netop

tiden nu forhåbentlig bliver løsere. Vi

derfor kan vi tillade os at kaste os ud

tager solhvervs- eller fyraftensmøder-

i det verdslige liv, i den verdslige kultur

ne op igen i maj måned. Der vil sikkert

med både sang, poesi, musik og fort-

være nogle gengangere fra efteråret,

ællinger, anekdoter og refleksioner

men enhver er velkommen til at fore-

over naturen og det daglige liv. Og så-

slå noget. Der er frit spil. Måske det kan

dan blev disse mindeværdige onsdag

blive en fast tradition i valgmenighe-

eftermiddage til. Vi fik gode bidrag fra

dens folke- og kirkeliv. Jeg takker der-

mange medlemmer. Og hvem siger, at

for handelsforeningen for den gode

kvalitet skal koste noget? Vi kom vidt

anledning.

omkring med digte om både øl, natu-
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KONFIRMATIONER
Konfirmationerne 2020 blev noget specielt,

Konfirmanderne kom ikke til Rom. Det gør

noget aldrig før set. De fandt sted i kirken

de heller ikke i år. Det er en stor skuffelse,

den 20. juni og 19. september fordelt på i alt

som så meget andet i denne tid. Til gengæld

fem hold: tre konfirmationsgudstjenester i

er den glædelige nyhed, at vi i år har det

juni og to i september. Det gik alt sammen

største konfirmandhold i valgmenighedens

vældig fint, og jeg fornemmede stor til-

historie. Der er en 24-25 konfirmander, som

fredshed med den måde, vi vel nærmest var

for at det ikke skal være løgn ovenikøbet

tvunget til at gøre det på. Forklaringen på, at

kommer fra 9 forskellige skoler i kommu-

vi (Margrethe og jeg) måtte holde hele fem

nen. Det var på forhånd umuligt at koordi-

gudstjenester var naturligvis den, at vi pga.

nere et tidspunkt for konfirmandforbere-

at begrænsningen på deltagerantallet var

delsen med hele ni skoler. Så gode råd var

nødt til at give konfirmanderne mulighed

dyre. Til min overraskelse var der ved for-

for at få så stort et selskab med som muligt.

ældremødet stor opbakning til min idé om

Jeg var selv ved begge lejligheder efterføl-

at afholde konfirmandforberedelsen tidligt

gende med til at par muntre konfirmations-

søndag morgen. Jeg håber, at den snart kan

fester.

genoptages.

NYT FRA
KUNSTUDVALGET
Ikke mange nåede at se akvarellerne af Karen Julie Frederiksen fra Ringkøbing. De er
nu taget ned, og i stedet har vi hængt vore egne billeder op. De vil hænge, indtil der
igen kommer aktiviteter i vores mødelokale.
Når det sker, er det aftalen, at Lars Stampe, byrådsmedlem i Holstebro, pædagog
m.m., vil udstille 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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Konfirmeret den 20. juni 2020

Konfirmeret den 19. september

Conrad Gade Bianco

Malthe Bang Bovard

Asbjørn Juul

Lærke Borup Jakobsen

Mads Emil Obel

Cecilie Boldt Hagsten

Tobias Jensen-Vinstrup

Laurits Høgh Nørgaard
Lucas Rask Pedersen

Esther Asta Storm Knudsen
Anikka Dahl Lindberg

Lasse Højbjerg Hviid

Amanda Britt Olesen

Oskar Allansson Nygaard

Amalie Pilgaard Sørensen

Magne Qvist Abildgaard Mortensen
Jonas Meftani Møller

Nanna Bengtsson Eriksen
Christian Nørgård Sognstrup
Emil Nørgård Sognstrup
Maiken Møller Thaysen
Asta Nybo Vedel

I år er konfirmationen flyttet
fra bededag den 30. april.
Den finder sted den 21. august.
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EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
afholdes søndag den 25. april 2021 kl. 10.45
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ansættelse af præst

Generalforsamlingen afholdes i kirken umiddelbart efter prøveprædikenen.
Der er tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen
senest torsdag den 22. april.
Dato for ordinær generalforsamling oplyses senere.

PERSONALIA
Døde:
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Karen Møller

Per Thomsen

Jørgen Bach

Poul Sinnerup

Jens Christian Westergaard

Poul Alfred Wium-Andersen

Kirsten Haislund Petersen

Lene Hvidberg Jensen

NYT FRA
BESTYRELSEN
af Karen Bjerre Madsen

Hvor folket er, må kirken være. Men vi skal

grundtvigske arbejde i og uden for kirken.

ikke være en meningskirke, men derimod

Det være sig de almindelige gudstjenester,

en menighedskirke. Derfor er det også

børnearbejdet, samtalegrupper, hjemme-

svært for os igen at skulle oplyse, at vi UD-

besøg osv.

SÆTTER dels den kommende ordinære generalforsamling den 11. marts og dermed

I øvrigt henvises til vedlagte brev vedr. mai-

også den planlagte prøveprædiken, Selvføl-

ladresser. Dog vil vi skynde os at meddele,

gelig alt sammen på grund af den fæle coro-

at vi ingen aktuelle planer har om at udsen-

naepidemi og de deraf følgende begræns-

de kommende kirkeblade pr. mail.

ninger i deltagerantallet både i kirken og i
Skolegade 32.

Den folkelige forankring er vigtig. Den dybeste respekt for det enkelte individ står

Nu vover vi igen at fastsætte en ny dato for

fast - samtidig med vore fælles menneske-

generalforsamlingen og prøveprædikenen,

lige vilkår og forpligtigelser. For fællesskab

nemlig den 25. april kl. 10.00. Se indkaldel-

skal der til. Det gælder i den enkeltes liv. I

sen andetsteds i bladet.

folkelivet. Og i kirkens liv.

Siden 1. september har Caspar været ene-

Brændende ønsker vi hverdagene tilbage.

præst hos os. Som alle ved, har vi søgt præst

Til livets virkelige drejepunkter. Til søndags-

nr. 2, og bestyrelsen er klar med en enig ind-

gudstjenesterne og til fælles arrangemen-

stilling om, hvem det skal være. I vedtægter-

terne som solhvervsmøderne til maj. Sene-

ne står der imidlertid, at det er generalfor-

re kommer grundlovsmødet på Nr. Vosborg,

samlingen, der ansætter og afskediger en

konfirmationen i august og Grundtvigs fød-

præst. Derfor ser situationen ud, som den

selsdagsfest på Skærum Mølle i september.

gør. Vi håber meget, at vi snart kan få ansat
vedkommende (der er i uopsagt stilling),

Vi må / vi skal sammen skimte lys forude.

og at vore to præster er klar til det brede
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MØDER OG ARRANGEMENTER

21. marts kl. 16.00: Koncerten i valgmenig-

Den 27. maj kl. 18.30: Valgmenighedens

hedskirken med ”Super Classico er desvær-

årlige udflugt vil i år være en kirkegårds-

re aflyst.

vandring med Esben Graugaard som guide.
Mødested: lågen til Søndre Kirkegård på

Den 25. april kl. 10.00: Prøveprædiken og

Viborgvej. Bagefter er der kaffe i Skolega-

efterfølgende generalforsamling. Tilmel-

de. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller

ding senest torsdag den 22. april til Karen

Anna Thordal-Christensen senest den 20.

Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christen-

maj.

sen. Flere informationer andetsteds i bladet
5. juni kl. 14.00: Grundlovsmøde på Nr. Vos28. april kl. 16 – 17: Solhvervsmøde i kirken

borg med foredrag af Mette Bock og efter-

v / Caspar Tornøe

følgende musikalsk underholdning. Mødet
er gratis, men der betales for kaffen.

5. maj kl. 16 – 17: Solhvervsmøde i kirken v
/ Caspar Tornøe

21. august: Konfirmation.

9. maj kl. 16.00: Koncert i valgmenigheds-

8. september: Grundtvigs fødselsdag, der

kirken med ”Duo Preussler og Schou”, sang

fejres med gudstjeneste i Råsted Kirke v/

og klaver. Duoen, der udgøres af Cathrine

Caspar Tornøe og efterfølgende middag og

Støving Preussler og Charlotte Schou Jen-

foredrag v/ Hans Nørkjær, Lemvig Valgme-

sen - begge er uddannet fra Syddansk Mu-

nighed, på Skærum Mølle. Information om

sikkonservatorium i Esbjerg, har arbejdet

tilmelding og pris meddeles senere.

tæt sammen i mange år. Der er gratis adgang til koncerten.

13. september kl. 19.30: Koncert i valgmenighedskirken med ”Den Danske Stryge-

19. maj kl. 16 – 17: Solhvervsmøde i kirken v
/ Caspar Tornøe
26. maj kl. 16 – 17: Solhvervsmøde i kirken
v / Caspar Tornøe
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kvartet”.

4. – 8. oktober: Tur til Sydslesvig, der arran-

Turleder: Asger Gyldenkærne, Bøvlingbjerg

geres i samarbejde med andre grundtvigske

Program fremlægges i kirken med tilmel-

organisationer. Vi bor i den hyggelige stati-

dingsskema. Sidste frist for tilmelding er

onsby Leck på den sydslesvigske vestkyst

den 15. maj til Karen Bjerre Madsen. Tilde-

på Nordsee Akademiet, et veludstyret kur-

ling af pladser efter først-til-mølle-princip-

suscenter centralt i byen.

pet.

Programmet byder på bytur i Flensborg, be-

Pris: 4.666,00 kr. ved 30 deltagere.

søg i Slesvig Domkirke samt i Hedeby og ved
Dannevirke.

14. oktober kl. 19.30: Orgelkoncert i valg-

I Rendsborg skal vi se den store paradeplads

menighedskirken med organist Jesper

og besøge det jødiske museum i en tidlige-

Thimsen.

re synagoge, der overlevede Krystalnatten

_________________________________

(den blev efter denne brugt til fiskerøgeri)
Om eftermiddagen går turen med båd på

Desuden planlægges et møde på bibliote-

kanalen til Kiel.

ket med forskeren og forfatteren Peter Tud-

3. dag går turen til vestkysten med besøg i

vad og naturligvis også vores sædvanlige

Eiderstedt og byder på en tur på digerne

efterårsmøde sammen med Holstebro Høj-

med deres historie.

skoleforening. Flere informationer senere.

Endelig bliver der om fredagen (hjemrejsedag) lejlighed til at se Noldes landskab og be-

Da planlægning jo for tiden er forbundet

søge mindelunden for Kz-lejren i Ladelund.

med stor usikkerhed, tilrådes det, at man

Turen byder således på rig lejlighed til at gen-

orienterer sig via valgmenighedens hjem-

opdage dansk historie syd for grænsen sam-

meside, eller at man kontakter et medlem

tidig med et møde med Sydslesvig i dag.

af bestyrelsen.
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN
15. marts - 1. juni 2021

7. marts

3. s. i fasten

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

14. marts

Midfaste

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

21. marts

Mariæ bebudelsesdag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

28. marts

Palmesøndag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

1. april

Skærtorsdag

kl. 10

H. P. Lausten-Thomsen

2. april

Langfredag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

4. april

Påskedag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

11. april

1. s. e. påske

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

18. april

2. s. e. påske

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

25. april

3. s. e. påske

kl. 10

Prøveprædiken

2. maj

4. s. e. påske

kl. 10

H.P. Lausten-Thomsen

9. maj

5. s. e. påske

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

13. maj

Kristi Himmelfart

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

16. maj

6. s. e. påske

kl. 16

Finn Tarpgaard

23. maj

Pinsedag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

24. maj

2. pinsedag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

30. maj

Trinitatis søndag

kl. 10

Caspar Wenzel Tornøe

