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BREV FRA PRÆSTEN

Caspar Wenzel Tornøe

Kære valgmenighed!

I sidste blad skrev jeg om normalisering og 

stabilisering. Det ser ud til at gå den vej. Med 

et billede af vores kirke og Dannebrog jule-

aften delte jeg min stolthed over endelig at 

være blevet en lovende amatørfotograf – 

hvis jeg selv skal sige det. Det samme gør jeg 

denne gang med forsiden på vores kirkeblad. 

Det er et fotografi af en skulptur, som findes 

lidt hengemt, nemlig ude ved plejehjemmet 

Parkvænget, hvor jeg var på besøg hos en af 

vores medlemmer, som netop var flyttet der-

ud. Jeg blev ganske fascineret af den og tog 

så på hin solrige dag det billede, som I kan se. 

I kulturbyen Holstebro, som jeg nu kan kalde 

min hjemby, er der mange bemærkelsesvær-

dige kunstværker i gadebilledet, men denne 

er – desværre – gemt godt af vejen. Den er en 

af flere skulpturer i samme skikkelse, ståen-

de vist nok flere steder i Europa, af den sven-

ske kunstner Carl Mille. Den har titlen ”Guds 

hånd”. Efter at have set den fik jeg den ærlig 

talt på hjernen, og jeg omtalte den derefter 

i hele 3 af mine søndagsprædikener. Den 

anskueliggør selve forudsætningen for vo-

res tilværelse: ikke alene lyset, solen fra øst, 

som livet higer efter, men også det uforklar-

lige grundlag, som hejser os op til at modta-

ge lyset. Guds hånd er den løftestang, som 

hæver os ud af intet og op til det livgivende, 

lysets kilde – hæver os ud af døden og videre 

til de levendes land. Det er nok intet tilfælde, 

at skulpturen står ved indgangen til et om-

sorgsfuldt hjem, hvor mennesker tilbringer 

deres sidste tid. 

Der er mennesker, hvis dødsfald sætter epo-

kegørende skel for en hel nation, en national 

kultur. Selv følte jeg det sådan, dengang Ove 

Sprogøe og Kim Larsen gik bort. Denne uge 

var det så den, hvis død jeg frygtede mest. 

Jeg husker en religionstime i gymnasiet, hvor 

læreren og eleverne talte om, hvor dødkede-

lige præster var, og at det var derfor, ingen 

gad gå i kirke. En pige rakte så hånden i vejret 

og sagde: ”Jeg har boet i Bruxelles og har haft 

Johannes Møllehave som præst, han var ikke 

kedelig”. Og jo, det måtte min lærer indrøm-

me: man kunne mene om ham, hvad man 

ville, men kedelig, det var han i hvert fald ikke!

Møllehave var en folkelig kultur- og kristen-

domsformidler, hvis lige man skal tilbage til 

Grundtvig for at finde. Han talte og skrev evig 

og altid. Men det, han sagde og skrev var – i 

modsætning til megen akademisk og intel-

lektuelt kaudervælsk – faktisk let forståeligt. 

Og det blev altid leveret med varme og hu-

mor. 

Jeg så altid fra en tidlig alder op til Møllehave. 

Jeg ville gerne gøre ham kunsten efter. Det 
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Fortsat fra forrige side

kunne jeg ikke, men han var til stor inspirati-

on, selvom jeg må sige, at hans hyperaktive 

hoved rummede så mange citater, at han af 

og til mindede mere om en rablende ordbog 

end Rodins ”Tænkeren”. Han var ikke ver-

densmester i at tie, men i Danmark var han 

verdensberømt for at være Johannes Mølle-

have. 

Kort tid efter sin teologiske embedseksamen 

i 1963 blev Møllehave præst ved Vridsløselil-

le Statsfængsel, hvor det siges, at han lagde 

mange kræfter i at tale Egon Olsen fra at læg-

ge flere planer. Det var som bekendt forgæ-

ves. 

En af mine lærere på pastoralseminariet var 

sideløbende med sit lektorat præst samme 

sted. Han fortalte os engang, at blandt fan-

gerne var salme nr. 675 ”Gud vi er i gode hæn-

der” den mest populære. De elskede at synge 

den. Jeg tror, jeg forstår hvorfor. Grundtvigs 

ord fra 1853 lægger ikke fingrene imellem. 

De er uhørt hårde med det gentagne: ”Synd 

og død og Helveds plage”. Men i skærende 

kontrast hertil glider de let og muntert ned 

med Willy Egmoses suppe-steg-is melodi fra 

1986. 

Gud, vi er i dine hænder

Kærlighedens hænder to

Sandhed du og nåde sender

Til med fred hos os at bo

Vige må for dem tilbage

Synd og død og Helveds plage

NYT FRA KUNSTUDVALGET

I øjeblikket hænger vore egne billeder og også de to vævede stykker, som blev lavet 

til salen, og pynter i Skolegade 32. Og det bliver de ved med indtil september, hvor 

vi genoptager de skiftende udstillinger af fortrinsvis lokale kunstnere. Der vil blive 

skiftet ca. hver 3. måned. 

Som nævnt i forrige kirkeblad vil næste udstiller i foredragssalen være Lars Stampe, 

byrådsmedlem i Holstebro, pædagog m.m. Lars Stampe fik interessen for at tegne 

og male som barn, hvor han boede nabo til Paul M. Cederdorf, og han 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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BREV FRA VORES 

NYE PRÆST

Foto: Hans Damgaard

Først og fremmest vil jeg understrege, hvor 

glad jeg er for at være blevet valgt som 

præst for Holstebro Valgmenighed. Jeg glæ-

der mig så meget til at komme i gang, lære 

menighedens medlemmer at kende og til 

mit samarbejde med Caspar, de øvrige an-

satte, de frivillige samt bestyrelsen.

Hvem er jeg så?

Hvem er det så, der fremadrettet skal være 

den ene af dine to præster? Jeg hedder Tri-

ne Hostrup Dige, er snart 50 år (4. august). 

Jeg er mor til to døtre: Caroline på 20, der 

bliver student fra Viborg Katedralskole til 

sommer, og som derefter planlægger et 

sabbatår i München. Og til Clara på snart 12 

år, der til daglig er elev på Viborg Friskole. Vi 

bor i en lejlighed midt i Viborg med udsigt 

over Domkirken og søerne. Husstanden 

tæller også en hankat, der tror, han er løve 

på savannen. 

Jeg er udpræget familiemenneske. Min mor 

bor i naboejendommen, og jeg tilbringer 

min fritid med familien eller gode venner, 

hvor jeg har kendt de fleste hele mit liv.

Jeg er også så heldig, at jeg har en dejlig kæ-

reste. Vi bor dog endnu ikke sammen.

Jeg tror altid, at jeg har vidst, at jeg skulle 

være teolog. Teologistudiet har givet mig en 

bred dannelse, og jeg har altid følt mig hel-

dig, at jeg på en måde har taget en uddan-

nelse, som rummer 5 fag i ét. At der både var 

sprog, etik, filosofi, historie og kultur på stu-

diet, synes jeg, var spændende. Efter at jeg 

er blevet teolog, har det primært været sjæ-

lesorgen, der har været dét, der interessere-

de mig meget. Jeg har ud over sorggrupper 

haft pårørendegrupper til mennesker, der 

har demens inde på livet. Min far døde i 

2016 af demens, og jeg oplevede i de år op 

til min fars død, hvor ensomt og hårdt det er 

at være pårørende til et menneske, der har 

demens. Jeg har også undervist i gerontolo-

gi på præsternes efteruddannelse.
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Fortsat fra forrige side

For mig er præstegerningen utrolig me-

ningsfuld. Højmessen har en vigtig rolle for 

mig – som en fast rytme i en hverdag, hvor 

alt flyder sammen, hvor butikker er døgnåb-

ne, og hvor kravet om at være online 24/7 er 

insisterende. Selve gudstjenesten, ord, mu-

sik og salmer er vores; den er menighedens, 

forstået på den måde, at det altid er sjovere 

at deltage, end det er bare at kigge på.

Teologisk er jeg ikke overraskende grundt-

vigianer. Det betyder overordnet for mig, 

at jeg ser livet som gave, hvilket viser sig i 

ansvarlighed, fællesskab, glæde og taknem-

melighed og en tro på, at jeg er rummet, 

elsket og tilgivet. Samtidig så bestræber jeg 

mig altid på, at hvad biblen fortæller, skal 

kunne fortælles ind i mit liv, min tid og min 

kultur, så ordet og troen bliver levende og 

meningsfuldt for mig og for dem, jeg prædi-

ker eller på anden måde formidler kristen-

dommen og troen for. 

Teologien skal formidle, så man bliver op-

lyst om Gud, troen og livet - og i det lys for-

står sit og andres liv med alle de store tema-

er, der er på spil. Samtidig må formidlingen 

gerne vække en nysgerrighed og give lyst til 

at tænke videre selv. 

Udover at bruge tid på kæreste, børn, fami-

lie og venner interesserer jeg mig for politik 

og samfundsforhold, litteratur, kulturelle 

oplevelser som teater, museer samt gode 

oplevelser i naturen. Jeg dyrker en del moti-

on (SUP- board, løb, vandrer, ski og ridning). 

Jeg sørger i det hele taget for at holde mig i 

gang og sund og rask.

De sidste knap 10 år har jeg været ungdoms- 

og natkirkepræst i Viborg Domprovsti samt 

25% sognepræst i tre små landsogne i ud-

kanten af provstiet. Dette arbejde har væ-

ret spændende at bygge op til, hvad det er 

i dag, og jeg glæder mig til at kunne bringe 

nogle af disse erfaringer med mig ind i min 

nye stilling. Det har været gode år, men nu 

skulle der ske noget nyt. 

Jeg glæder mig til at møde jer til gudstje-

nester, aktiviteter i og omkring kirken – til 

at møde menighedens unge mennesker, 

friskolen og til alle de oplevelser og tiltag, 

der til sammen er med til at gøre Holstebro 

Valgmenighed til en levende menighed.
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GAMLE KONFIRMANDBILLEDER

I bestyrelsen vil vi meget gerne anmode jer om at se efter, om I skulle ligge inde med 

gamle konfirmandbilleder fra før 1974. Hvis disse billeder ligesom har aftjent deres 

tid hos jer, så vil vi meget gerne modtage dem til kirken.

På trappen op til orglet i valgmenighedskirken har vi nemlig alle konfirmandbilleder 

hængende fra 1974, men det skulle glæde os, om vi kunne modtage lidt flere fra før 

den tid.

Det sker af og til, at vi får henvendelser fra gamle konfirmander, som ønsker at ”gen-

se konfirmandholdet” fra dengang, de var unge. Med glæde lukker vi kirkedøren op, 

og faktisk fortæller de tit gode og sjove historier om oplevelser fra deres konfir-

mandtid. 

                        

Tak om I vil tænke over det. Karen Bjerre Madsen

KONFIRMATION OG 

KONFIRMANDINDSKRIVNING

Konfirmationen afholdes i år den 21. august. For at indhente noget af det tabte mø-

des jeg med konfirmanderne hver søndag frem til sommerferien. Desuden mødes 

vi i ugen op til selve konfirmationen. Af den grund er konfirmandindskrivningen 

for konfirmandholdet 2021/22 skubbet til lidt senere end sædvane. Den afholdes 

torsdag den 2. september kl. 19 med indledende gudstjeneste i kirken samt efterføl-

gende møde og indskrivning i valgmenighedens lokaler Skolegade 32. Man bedes 

medbringe dåbsattest eller evt. navneattest. Datoer og nærmere redegørelse for 

forløbet, herunder Rom-tur, meddeles ved mødet den 2. september.
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Årene skifter af gru for ælde. Skjaldene giver 

dem ret. Fuglene alle hvert år må fælde. El-

lers de fløj ej så let. Derfor bærer blus vi med 

glæde.

Sådan lyder et af mine yndlingsvers i hele 

salmebogen. Ordene er Grundtvigs fra ef-

terårssalmen Skyerne gråner, og løvet falder. 

At årene skifter af gru for ælde, kan man 

også sige her om foråret. Og også her, især 

påskedag kan man tale om glædesblus, om 

at glæden blusser op: Påskemorgen slukker 

sorgen. 

At årene skulle skifte af gru for ælde, er 

sandelig et storslået udtryk og højpoetisk 

tanke. Hvis ikke naturen fornyer sig selv, 

går den til grunde – og vi med den. At den 

har kræfterne til at genopstå, er derfor vo-

res glæde. Man taler om horror vacui, om at 

naturen gruer for tomheden, intetheden, og 

det er måske derfor, Grundtvig kommer på 

den tanke, at det er af gru, at årene skifter. 

Også en kultur, der ikke fornyer sig selv, går 

til grunde. Derfor har alle kulturer ritualer, 

højtider, fester, symboler og traditioner. 

Kulturen lever også af gru for ælde. Og på-

skedag har alle dage inden for den kristne 

kultur været den dybeste, væsentligste 

og mest symboltunge fest- og højtidsdag, 

hvorved kulturen og dens åndelige liv for-

nyede sig. Derfor er påskedag det ypperlig-

ste glædesblus. 

Jeg sagde ”alle dage”, men ak, det er nu ikke 

helt rigtigt: der har i løbet af to tusinde år 

været én undtagelse, og den var det denne 

slægts byrde at skulle opleve. Det er natur-

ligvis sidste år, året 2020, at undtagelsen 

fandt sted – at påsken blev aflyst og kirke-

døren var smækket i. Man skal ikke have 

stort kendskab til historien generelt og til 

kristendommens historie specielt for at ind-

se, at noget sådant i tidligere tider havde væ-

ret helt og aldeles utænkeligt. Intet, absolut 

intet, ikke den værste katastrofe på nær 

måske Ragnarok eller den yderste dag, ville 

have kunnet begrunde en sådan aflysning, 

for det ville have betydet kulturens egen 

dødserklæring. Men så vidt er det kommet, 

at denne aflysning for samfundet generelt 

end ikke føltes som en byrde, men som en 

bagatel: påsken var noget udsætteligt. 

Vi har her tegn på en dramatisk forandring 

i vores ånd, en ændring i livssyn og priori-

teringer, som nok længe har været bevidst, 

men ikke så klart bevist. Det var ikke som 

PRÆDIKEN TIL PÅSKEDAG 2021
Caspar Wenzel Tornøe
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sædvanlig af gru for ælde, at vi holdt påske; 

det var af gru for ælde, at vi undlod at hol-

de påske – noget uhørt, aldrig før set, men 

samfundet betragtede denne enestående 

historiske hændelse med næsten udelt li-

gegyldighed. Det er sært, at vi gruer så me-

get for ælde, for døden, at vi ikke gruer for 

vores kulturs undergang og for vore sjæles 

undergang. Men skulle vi kunne det, når 

ikke vi tror på sjælen og på en mere ophøjet 

opgave, et højere mål med tilværelsen, end 

det at opretholde legemet, købekraften og 

levestandarden. 

I en sådan kontekst giver det jo ingen me-

ning, når Jesus siger: Søg først Guds rige 

og alt andet vil gives jer i tilgift. For hvad er 

Guds rige? Og hvordan skulle alt andet være 

en konsekvens af denne søgen?

Det kan virke, som om der er mange veje at 

gå her i livet. Man taler om, at et menneske 

gik sine egne veje, valgte sin egen vej, gjorde 

tingene på sin egen måde, eller endog om, 

at han var helt sin egen. Der skulle poten-

tielt altså være millioner af veje; at vælge 

den ene fremfor den anden eller ligefrem 

anlægge en ny vej skulle være vort eget 

valg. Men der findes ikke millioner af desti-

nationer, for da havde vi intet tilfælles, da 

var vi desorienterede væsner, der i illusio-

nen om at have taget skæbnen i egen hånd 

blot havde fortrængt vores vildfarelse. Det 

er snarere, som Storm P siger: millioner af 

mennesker løber forvirret rundt på kloden og 

søger den længste vej til graven. Det kunne 

være tidens motto.

Dybest set er der kun én vej, men som det 

hedder i et gammelt folkesagn om van-

dringsmanden, der skulle til Rom: han mø-

der en modgående og spørger ham, om 

denne vej nu også er vejen til Rom, hvortil 

den anden blot svarer Ja – uden at fortælle 

ham, at han gik i den forkerte retning. Så ja, 

alle veje fører til Rom, men det vil jo også 

sige, at alle veje fører væk fra Rom.

Der er kun én vej, og den fører mod lykken, 

saligheden, lyset, livet, Guds rige. Vi går vel 

alle rundt mere eller mindre bevidst med en 

forestilling om at have lykken som rejsemål, 

og hvad ville da være en mere dyrebar, mere 

værdifuld oplysning end den, at jeg gik i den 
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forkerte retning? Der er dybest kun et valg, 

mennesket kan træffe, selv i de mindste 

ting, selv når jeg står i valget mellem at spise 

et æble eller ryge en cigaret, at drikke kaffe 

med eller uden sukker, enten at gå tur i sko-

ven og bevidne naturens forfald og fornyel-

se eller fylde mit sind med nyheder om ver-

dens elendighed; der er kun ét valg, jeg kan 

træffe: på den ene vej, som livet er, enten at 

gå mod Guds rige eller bort fra det, mod ly-

set eller væk fra det mod mørket, mod livet 

eller mod døden. 

Men hvad nu hvis jeg ikke vidste, at jeg gik 

i den forkerte retning, og at alle menne-

sker var kommet så langt ud i forvirring og 

desorientering, at ingen længere anede, 

hvad der var den rigtige eller forkerte ret-

ning? Eller endnu værre: at de få, som vid-

ste det, ikke havde interesse i at dele deres 

viden? Og værre endnu: Hvad om man var 

blevet så fortrolig med mørket, at lyset var 

blevet fremmed og derfor ikke længere 

kunne udgøre et ønskværdigt mål? Så ville 

man virkelig være på Herrens mark, men der 

ville stadig være det gode at sige om denne 

mark, at den dog var Herrens.

Hvad skulle der grundlæggende til, for at 

man kunne vende om og se sandheden om 

livet og løgnen om retningen? Ja, det ville jo 

kræve, at sandheden selv, livet selv, vejen 

selv greb ind og kom dig i møde (må din vej 

gå dig i møde), uanset hvor langt i den for-

kerte retning, du var gået. 

Det er opstandelsen, påskens vidunder, kri-

stendommens egentlige budskab. Jeg er op-

standelsen og livet, siger Jesus. Hvis det var 

ham, som vandringsmanden havde mødt 

på vejen, ikke til Rom, men til Guds rige, så 

havde han ikke svaret med et tørt Ja uden 

at oplyse ham om, at han gik i den forkerte 

retning. Han havde svaret: Ja, men følg mig!

Ordet omvendelse klinger ikke godt i alle 

kredse, og mange af os er nok med rette 

skeptiske, når vi hører gadeprædikanten el-

ler den åndelige dørsælger råbe: omvend jer! 

Men det betyder noget såre simpelt. Tænk 

hvis man ikke havde muligheden for at ven-

de om – at lave sin egen revolution i bogsta-

velig forstand? Tænk om vandringsmanden 

havde fået at vide, at ja det var vejen til Rom, 

men du går i den forkerte retning, og på 

trods af den viden ikke kunne vende om og 

derfor alligevel endte i Harboøre? 

Naturen fornyer sig hvert forår, gentager sig 

selv, kommer igen som den var. Kulturen har 

Fortsat fra forrige side
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opgivet at forny sig selv. Den vil forandre sig 

selv, finde noget bedre end sig selv, hvilket 

man kun vil, hvis man er ked af sig selv. Den 

skifter af gru for sig selv. Men alle har vi mu-

ligheden for at vende om, ikke til det heden-

gangne, men ved opstandelsen at forny os 

selv, ikke i gru for, men i accept af os selv – 

ved at afsværge alt, hvad der nedgør livet, og 

hylde, elske alt det, som bekræfter og ophø-

jer det. Da vil vi gå på den ene vej, vi har at gå, 

vejen til Guds rige – da vil vi gå i den sande 

retning. Med tak til den, som gav os oplys-

ningen. Men oplysningen, at kende vejen og 

retningen, er dog kun den halve sandhed; at 

gå den er den hele sandhed.

På baggrund af sidste års aflysning kan vi I 

dag i kirken for første gang nogensinde sige, 

at påskedag det herrens år 2021 var dagen, 

hvor selve påsken genopstod.

Amen 

Foto: Hans Damgaard
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GENERALFORSAMLING
afholdes torsdag den 17. juni 2021 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. 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 

8. Eventuelt, herunder beretning fra præster

Regnskabet for 2019 og for 2020 udleveres på generalforsamlingen.

Af hensyn til gældende coronaregler er tilmelding nødvendig og skal ske senest 

søndag den 13. juni til Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.

PERSONALIA

Døbte: 

Storm Hejlskov Sørensen

Døde: 

Else Luul

Inga Fjordside
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NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen

Endelig – ja endelig ser det ud til at blive 

normale hverdage igen for os alle. Og kirke-

livet er også ved at genfinde sin gamle form. 

Hurra for det! Vi har ventet længe  – også for 

længe på at kunne synge sammen, være 

sammen uden alt for strenge deltagerbe-

grænsinger og høre ordet, som fortælles 

hver søndag til os.      

Forude venter en spændende tid. Som de 

fleste ved, tiltræder Trine Hostrup Dige som 

præst nr. 2 hos os til 1. juni. Andetsteds i 

kirkebladet indbyder vi til indsættelsesfest 

søndag den 6. juni kl. 10.00 med efterføl-

gende kirkekaffe udenfor ved Morten Lar-

sens sten.

Vi glæder os til, at vi igen har to præster – 

Caspar og Trine, som på bedste vis vil tage 

vare på menigheden. Ud over de almin-

delige gøremål som gudstjenester, dåb, 

bryllupper, bisættelser, begravelser, hjem-

mebesøg, studiekredse, samtalegrupper, 

solhvervsmøder mv. skal der også være 

mulighed for nye og visionære opgaver i 

fremtiden.

                               

Det at ville hinanden - at være med til at 

oplive og oplyse er gode ord for en grundt-

vigsk valgmenighed.

Med ovenstående ord indbyder vi også til 

generalforsamling (som har været udsat 3 

gange) torsdag den 17. juni kl. 19.00 i Skole-

gade. Her fortæller vi om menighedslivet i 

de sidste 18 måneder. 

 
Personalesituationen

Her i maj har vi modtaget en opsigelse fra 

vores kirkesanger, Carsten Smith. Carsten 

begyndte som kirketjener 1. april 2007, og 

siden 15. august 2010 har han været vores 

kirkesanger til glæde for mange menigheds-

medlemmer. Vi siger tak til Carsten for man-

ge års arbejde for Holstebro Valgmenighed. 

Indtil videre vil stillingen blive besat af vika-

rer / frivillige.

13



5. juni kl. 14.00: Grundlovsmøde på Nr. Vos-

borg med foredrag af Mette Bock og efter-

følgende musikalsk underholdning. Mødet 

er gratis, men der betales 75,00 kr. for kaf-

fen. På grund af gældende coronaregler er 

tilmelding på nødvendig. Se dagspressen 

for flere informationer. 

13. juni kl. 8.30: Konfirmandforberedelse 

med efterfølgende gudstjeneste. Efterføl-

gende fortsætter konfirmandforberedel-

sen med bl.a. film og fællesspisning.  

17. juni kl. 19.00: Valgmenighedens gene-

ralforsamling i Skolegade 32. Se andetsteds 

i bladet. 

21. august: Konfirmation i valgmenigheds-

kirken. 

2. september kl. 19.00: Konfirmandind-

skrivning, der begynder med gudstjeneste 

i kirken. Efterfølgende møde i Skolegade 32. 

Se nærmere andetsteds i bladet. 

8. september kl. 17.00: Grundtvigs fød-

selsdag, der fejres med gudstjeneste i Rå-

sted Kirke v/ Caspar W. Tornøe.  Derefter 

middag på Skærum Mølle og efterfølgende 

foredrag v/ Hans Nørkjær, Lemvig Valgme-

nighed. Pris for middag inkl. drikkevarer: kr. 

200,00, der indbetales på reg.8117, kontonr. 

0002860907. Tilmelding senest 3. septem-

ber: tlf.: 9748 1322 eller mail: kontor@folke-

universitetscenteret.dk 

13. september kl. 19.30: Koncert i valg-

menighedskirken med ”Den Danske Stry-

gekvartet”, der består af Rune Tonsgaard 

Sørensen (violin), Frederik Øland (violin), 

Asbjørn Nørgaard (bratsch), Frederik Sjølin 

(cello). 

Program: Franz Schubert: Strygekvartet i 

G-dur, Bent Sørensen: Dobbelgänger for 

strygekvartet og Franz Schubert: Dobbel-

gänger, Lied arr. for strygekvartet.

Koncerten arrangeres i samarbejde med 

Nordvestjysk Musikkreds. Entré: kr. 100,00. 

16. september kl. 19.00: Foredrag på Hol-

stebro Bibliotek med Peter Tudvad, der er 

forsker og forfatter: ”Fakta og fiktion. Når 

en saglig forfatter fristes af det skønne”. Mø-

det arrangeres i samarbejde med Holstebro 

Bibliotek. Billetter à kr. 100,00 kan købes via 

bibliotekets hjemmeside og ved skranken. 

Der kan ikke købes billetter ved døren. 

MØDER OG ARRANGEMENTER
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23. september kl. 17.00: Kejserens nye 

klæder 1 - H.C. Andersen og George Orwell. 

Fællesspisning, film og foredrag v/ Ca-

spar Wenzel Tornøe. Aftenen er for gamle, 

midaldrende og unge. Konfirmander er 

direkte indbudte. Tilmelding senest 19. sep-

tember til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen. 

26. september kl. 15.00: Koncert i valg-

menighedskirken med Super Classico, som 

består af 4 musikere med fløjte, cello, guitar 

og sang. Programmet hedder ”Guldalder-

musik”, hvor der spilles og synges værker af 

bl. a. Weise, Hartmann, Kuhlau, Guiliani og 

Rossini. 

Koncerten arrangeres i samarbejde med 

Nordvestjysk Musikkreds. Entré kr. 100,00.

30. september kl. 19.00: Kejserens nye klæ-

der 2. George Orwell, vor tids vigtigste tæn-

ker. Foredrag v/ Caspar Wenzel Tornøe. 

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

geres i samarbejde med andre grundtvigske 

organisationer. Alle pladser er besat.

7. oktober kl. 10.00: Litteraturformiddag v/ 

bibliotekar Lisbeth Busk Sørensen.

14. oktober kl. 19.30: Orgelkoncert i valg-

menighedskirken med organist Jesper 

Thimsen, Herning kirke (tidligere Nørre-

land, Holstebro). Der spilles værker af Bach, 

Buxtehude og flere andre. Entré kr. 50,00.

11. november kl. 18.00: Mortensaften, 

der fejres i Skolegade 32 med andesteg og 

foredrag v/Søren Gade, tidligere forsvars-

minister og nuværende medlem af Euro-

pa-Parlamentet. Tilmelding senest 4. no-

vember til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen. Pris kr. 200,00. 

9. december kl. 17.00: Julefrokost i Skole-

gade. Flere informationer senere.

12. december kl. 16.00: Julekoncert i kir-

ken. Flere informationer senere. 

Da planlægning jo for tiden er forbundet 

med stor usikkerhed, tilrådes det, at man 

orienterer sig via valgmenighedens hjemme-

side, eller at man kontakter et medlem af 

bestyrelsen.
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. juni - 1. oktober 2021

6. juni  1. s. e. trin.  Kl. 10  Trine Hostrup Dige, indsættelse

13. juni  2. s. e. trin.  Kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

20. juni  3. s. e. trin.  Kl. 10  Trine Hostrup Dige

27. juni  4. s. e. trin.  Kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

4. juli  5. s. e. trin.  Kl. 10  Trine Hostrup Dige

11. juli  6. s. e. trin.  Kl. 10  Trine Hostrup Dige

18. juli  7. s. e. trin.  Kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

25. juli  8. s. e. trin.  Kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

1. august  9. s. e. trin.  Kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

8. august 10. s. e. trin.  Kl. 16  Morten Kvist

15. august  11. s. e. trin.  Kl. 10 Trine Hostrup Dige

21. august   Kl. 10 Caspar Wenzel Tornøe, konfirmation

22. august  12. s. e. trin.  Kl. 10  Trine Hostrup Dige

29. august  13. s. e. trin.  Kl. 10 Trine Hostrup Dige

5. sept.  14. s. e. trin.  Kl. 10 Trine Hostrup Dige

8. sept.   Kl. 17  Caspar Wenzel Tornøe I Råsted Kirke

12. sept.  15. s. e. trin.  Kl. 10 Caspar Wenzel Tornøe

19. sept.  16. s. e. trin.  Kl. 10 Caspar Wenzel Tornøe

26. sept.  17. s. e. trin.  Kl. 10 Caspar Wenzel Tornøe

3. okt. 18. s. e. trin Kl. 10 Trine Hostrup Dige, høstgudstjeneste


