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BREV FRA PRÆSTEN

Store Kongensgade 23

Jo ældre man bliver – og her taler jeg for mig 

selv - jo mere forekommer barndommen 

som en lille parentes i et liv. I Søren Ulrik 

Thomsens nye essay Store Kongensgade 23 

spørger forfatteren indledningsvist, om der er 

et enkelt år eller sted i et menneskes liv, der - 

efterhånden som tiden går, vil vise sig at være 

det vigtigste? Punktet, hvor passerens spids 

kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt 

peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til 

dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig 

ikke erkender før langt senere?

 Hvis du ikke allerede har læst det, så kom-

mer jeg her med en anbefaling af Søren Ulrik 

Thomsens essay Store Kongensgade 23.

 Selv læste jeg den en tidlig efterårsmorgen 

(Søren Ulrik Thomsens yndlingsårstid), men 

alt for hurtigt, så jeg har heldigvis den store 

glæde at læse den igen, fordi jeg skal skrive 

denne klumme. Et essay om det mest ulykke-

lige og de største forventninger. Et essay, der 

får hans ord fra Det skabtes vaklen, Hjemfal-

den, Rystet spejl og Cityslang til at poppe op; 

ord og sætninger som: ”I morgen er dette en 

gårsdag, der vokser.” ”Hvad du gav mig i dag, 

lader jeg gå videre til i morgen.” Og: ”Mit livs 

syv søvnløse floder flydt sammen i dette øje-

bliks delta.” (Jeg kunne blive ved…)

 Store Kongensgade 23 er det sted, Søren Ul-

rik Thomsen forbinder med den susende følel-

se af, at nu begynder fremtiden. Den tilstand 

af forgæves forventninger om det forgangne. 

Mens jeg læste bogen, sad jeg, som jeg altid 

gør, når jeg læser noget fra hans pen, med en 

følelse af ”Ja, præcis sådan er det. 

 Jeg har læst ham siden 90erne, og hver 

gang jeg læser hans bøger og digte, har jeg 

det, som om jeg falder ind i en stor blød dyb 

favn af genkendelse. Hans evne til at skrive 

om tid. Altid. Om engang og om evighed. Om 

et øjeblik i en kurvestol i vintersol eller et år, 

der blev afgørende og definerende.

 Søren Ulrik Thomsens ord bringer mig til-

bage i erindringerne. Hans tekster er om tid, 

forgængelighed og hvad vi gør med livet. Jeg 

husker løsrevne sætninger, som jeg føler så 

intenst, men som jeg ikke selv har poesi nok 

i mig til at skrive: Men så piner det mig, at me-

ningsløshed og mening læner sig op ad hinan-

den som himlens og jordens mørke kun adskilt 

af en blændende flænge. Begge kan ikke have 

ret!

 Jeg kom til at tænke på en anden stor dig-

ter, der på så vidunderlig vis sætter ord på alt 

det, der kan være i et menneske på samme 

tid, og hvor man undrer sig over, at begge dele 

kan have ret: nemlig Grundtvig. I hans salmer 

beskriver han det at have fået øjne, der indser 

sammenhænge og perspektiver, og hvorle-

des dette er forbundet med stor undren og 

betagelse over det, de ser.

Fortsættes næste side

Trine Hostrup Dige
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Fortsat fra forrige side

En livsmodsgruppe er et sted, hvor du kan tale med andre, som også har prøvet at miste. Her 

er plads til at tale om det, der er svært, og om alle minderne. Her er rum for både smil og tårer. 

I en livsmodsgruppe er der også tavshedspligt, så du kan sige, hvad du tænker og føler.

Hvor og hvornår? Vi mødes torsdage kl. 10.00 -11.30 i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, 1. 

sal, 7500 Holstebro på følgende datoer:

Inden jul: 28/10 · 11/11 · 25/11 · 9/12 - Efter Jul: 13/1 · 27/1 · 10/2 · 24/2

Der er mulighed for at deltage, selvom gruppen er startet op. Hvis du kunne tænke dig at være 

med, eller kender én, der kunne have glæde af at være med i en livsmodsgruppe, kan du enten 

bare dukke op eller kontakte Trine Hostrup Dige.

Har du spørgsmål, så kontakt: Trine Hostrup Dige · 40492808

LIVSMODSGRUPPE

 I salmen ”Giv mig, Gud, en salmetunge” 

giver Grundtvig netop alle disse ”betagelser” 

og alle de steder i livet, hvor livet ikke går op, 

mund og mæle. Det er svært at være betaget 

af noget uden også at føle taknemmelighed. 

Grundtvigs salme er både en tak og en bøn. 

Digteren beder nemlig om hjælp til at sige tak, 

hjælp til ikke at glemme, hvem der er kilden til 

alt skønt og godt i verden.  Han beder om en 

”salmetunge”, så han morgen og aften kan pri-

se Gud for hans værker, hvoraf hvert eneste er 

et ”stort vidunder”.

 Jeg ved det ikke, men jeg tror, at både Sø-

ren Ulrik Thomsen og Grundtvig og andre sto-

re, der kan noget med ord, først sætter sig ned 

og skriver, når der er et eller andet i regnestyk-

ket mellem dem selv og verden, der ikke går 

op. Når det er svært, men også når det hele 

bliver stort og smukt, og man flyder over af 

taknemmelighed. 

 Nu er det efterår og høst – sommeren er 

forbi, og forude venter vinteren og med den 

julen, hvor lyset kom til verden. Så nyt liv og 

forår kan vokse sig frem. 

 En bevægelse. Hvor også håbet har sin 

plads. Som når Søren Ulrik Thomsen minder 

os om Kristi ord: Se, jeg gør alting nyt. Når mo-

det svigter, da at blive mindet om historien 

om brylluppet i Kana, hvor det er den gode 

vin, der serveres til sidst. 

 Så igen: Jeg anbefaler dig, at hvis du ikke al-

lerede har læst essayet, så gør dig selv en tje-

neste at gøre det, og mens du læser, kan du jo 

overveje, hvor dit livs passerspids er placeret, 

eller hvilke brændpunkter i dit liv, der var med 

til at definere dig som menneske. Det blev jeg 

i hvert fald klogere på.
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Debatten om Holstebro skal have et løft. Vi 

har brug for at mødes, være sammen, høre 

foredrag og diskutere. Gerne med en by-

vandring som en del af programmet.

Derfor er Holstebro Valgmenighed og For-

eningen for Bygnings- og Landskabskultur i 

Holstebro og Omegn, By & Land, gået sam-

men om en række ”kulturmøder om Holste-

bro”.

Møderne holdes på bedste højskole-maner 

i valgmenighedens lokaler, Skolegade 32, 

hvor vi alle dagene gennemfører program-

met fra klokken 10.00 til klokken 14.00. Vi 

starter med sang, kaffe med en bolle. Deref-

ter er der foredrag, frokost og til slut byvan-

dring og sang. Foreløbigt er tre kulturmøder 

på plads. Resten er vi ved at planlægge.

Tirsdag 26. oktober skal vi mærke historiens 

vingesus. Temaet er ” Holstebro i et historisk 

perspektiv samt de grønne områder”. Tidli-

gere museumsinspektør Esben Graugaard 

og tidligere stadsgartner Carl Aage Søren-

sen står for foredrag og leder en byvandring 

samt en tur rundt i Lystanlægget.

Tirsdag 23. november holder provst emeri-

tus Vagn Ole Høgild foredrag ud fra temaet 

””To åndelige Holstebro-høvdinge”. Fore-

draget handler om valgmenighedspræst 

Morten Larsen og indremissionær Anders 

Stubkjær, hvis bronzeportrætter er place-

ret ved siden af Hans Pauli Olsens skulptur 

”Guds hånd” uden for Holstebro sognekirke. 

De to var utrættelige kæmpere i hver sin lejr 

for godt 100 år siden, da den grundtvigske 

og missionske vækkelse stod på sit højeste. 

Efter foredrag og frokost besøg i valgmenig-

hedskirken med Caspar Tornøe og Jannik 

Bojsen-Møller, og dagen slutter med et be-

søg ved Holstebro Kirke, hvor formand for 

menighedsrådet Ole Nymann vil fortælle.

Onsdag 26. januar stiller vi skarpt på ”Be-

varingsværdige huse og arkitektur i Holste-

bro”. Formanden og næstformanden for By 

& Land, Jes Christian Jessen og Egon Jensen, 

holder foredrag og styrer en byvandring.

Der er flere spændende foredrag i støbeske-

en. Følg med på valgmenighedens hjem-

meside og via nyhedsbrev fra By & Land. 

Pris kr. 120 inklusive kaffe, bolle og frokost 

med en øl/vand. Senest en uge før arrange-

mentet: Tilmelding samt betaling til:

Karen Bjerre Madsen: karen.bjerre.mad-

sen@mail.dk, MobilePay 23 84 79 29.

eller Jes Christian Jessen: karinogjes@hot-

mail.com, MobilePay 60 93 05 94.

Sæt X i kalenderen.

KULTURMØDER OM HOLSTEBRO

5



Kære konfirmander, kære alle,

Jeg så disse ord på et konfirmandkort, ja, 

også som indledning til en moderne konfir-

mationssang her forleden: ”Se altid fremad, 

aldrig tilbage”. Det er et meget dårligt råd, 

især fordi det strengt taget ikke kan lade sig 

gøre, og fordi man mister både forstanden 

og orienteringen, hvis man prøver. Hvis man 

altid kun ser fremad og aldrig tilbage, så bli-

ver det umuligt at finde ud af, hvor man er 

på vej hen. 

Så lad os begynde med at se os tilbage og 

kigge dybt i menneskehedens historie. Jeg 

har taget et fortidsminde med (her tager 

præsten et mundbind op af lommen, red.). 

Tro det eller ej, men sådan nogle gik folk 

med i gamle dage (det er ikke et armbind 

eller et pandebånd, den skal placeres hen 

over den nedre del af ansigtet). Det var ikke 

på Jesu tid, men i nyere gamle dage. Ja, det 

er svært at tro på, men dengang var folk me-

get overtroiske. Vi, de nulevende, derimod, 

vi er heldigvis helt normale oppe i hovedet. 

Men i dag er ikke en normal dag, men en 

højtidsdag. 

Vi mennesker holder fest enten for at bryde 

hverdagen, bryde rutinen og måske ked-

somheden; men vi fester først og fremmest 

- og især ved livets store overgangsfester 

som f.eks. konfirmationen, fordi vi fejrer, at 

livet er godt. Nødtvungent må vi dog ofte 

tilføje to små ord: ”Vi fester, fordi vi fejrer, 

at livet trods alt er godt”. Det er egentlig et 

besynderligt udtryk, en selvmodsigelse, 

for hvis livet trods alt er godt, ja så er det jo 

netop ikke trods alt. Tværtimod burde man 

sige, at trods det, at livet dybest set og i det 

store hele er godt - på trods af, at Gud så, at 

det var godt, ja trods det, går det ikke altid 

godt. Gud så, at det var godt, og at det for-

blev godt, ikke på trods af alt, men trods det, 

som hændte, nemlig at mennesket gik sine 

egne veje. Mennesket drog hjemmefra for 

at skabe sig sin egen verden.

Hvis ikke livet dybest set i grunden var godt, 

så ville ens sår jo ikke kunne hele, ingen hel-

bredelse, ingen frelse ville være mulig. Der-

for skal man netop se sig tilbage, hvis ens vej 

fremad skal have et mål og ens anstrengel-

ser et formål.

Der er megen angst i vores samfund. Vi le-

ver i en kultur, som avler alvorlige illusioner. 

Realitetssansen, ønsket om at tilegne sig 

viden om virkeligheden, er veget til fordel 

for ønsketænkning. Vi tror, vi kan omskabe 

verden i vores eget billede, men det projekt 

må man, som Grundtvig sagde, overlade til 

den, som skabte den i første omgang. 

KONFIRMATIONSTALE 
21. august 2021

Caspar Wenzel Tornøe
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Det var uhyggelige billeder, vi modtog for-

leden fra evakueringen i Kabul, uhyggelige 

især fordi de til forveksling lignede billeder 

fra mit fødeår, 1975, af evakueringen med 

helikopter af den amerikanske ambassade 

i det, der dengang hed Saigon. Tør man tro 

på, at vi nu endelig har erkendt vanviddet i 

at ville omskabe verden i vort eget billede? 

Som jeg hørte en kinesisk kommentator 

sige: ”de biologiske vira, fra pesten til coro-

naen, de er altid kommet fra os i øst og 

vandret mod vest, men de åndelige vira er 

altid kommet fra jer og er vandret fra vest til 

øst”. Det har han delvis ret i. Jeg kan godt se, 

hvad han mener, men er nu ikke fuldkom-

men enig; vi har i Vesten også udklækket 

nogle af de bedste idéer, verdenshistorien 

har set – og jeg ved godt, hvor jeg selv helst 

ville bo.

Men samtidig med denne ønsketænkning 

indoktrineres vores børn og unge i angstens 

kultur, i at frygte fremtiden, dommedag, 

verdens undergang, pga. verdens klimatiske 

tilstand og andre forhold. Ja, verden går vel 

under i samme forstand som, når et men-

neske er blevet født, så er det ved at dø – thi 

intet er evigt uden Gud selv. Men så vidt jeg 

ved, brænder solen først ud om 4 milliarder 

år, så der er lidt tid at løbe på. Desuden er 

døden og jordens undergang ikke en tanke, 

der bør besætte os, for således at lamme 

vores handlekraft og bedøve vores livsglæ-

de. Det at forsone sig med livet og øge sin 

sjæls sundhed – dét er projektet! Men sjæ-

lenes sundhed hører ikke til dagens orden i 

vort samfund. 

Hvis jeg må give jer et godt råd: stol aldrig 

på det menneske, som vil indgyde jer frygt 

– som vil sprede panik; det menneske har 

ikke gode hensigter, eller også ved det blot 

ikke, hvad det gør. Til den, som opgejler til 

angst og panik, og som derfor vil tage livs-

modet fra os, ved jeg godt, hvad jeg ville 

sige: Jeg ville citere Jesus: ”Vig bort, Satan!”. 

Det kan jeg måske slippe afsted med, men 

jeg vil nok ikke anbefale jer at sige sådan. 

Måske I i stedet kunne citere Kim Larsen fra 

hans konfirmationssang, Susan Himmelblå: 

”Hvis nogen siger det hele går ad Helvede 

til, så tro dem ikke”. Ellers er der fortællingen 

om Jesu disciple, der er ude på søen i stor-

men. De råber: ”Herre, frels os, vi går under!”, 

men han svarede dem: ”Hvorfor er I bange, 

I lidettroende?

I dag hører man opråb til panikangst; man 

hører opråb som ”se altid fremad, aldrig til-

bage”, og man citerer Gandhi og Martin Lu-

ther King. Især den sidste er da også værd at 

citere, men hvad er der blevet af de helt sto-
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re navne i vores civilisation? De er taget af 

pensum. Men lad mig så citere den græske 

filosof, Platon, som levede 4 årh. før Kristus, 

og som hører til blandt de 3-4-5 navne i vo-

res kultur, som man i hvert fald skal kende.

Han sagde: ”Vi kan sagtens tilgive et barn, at 

det er bange for mørket, men livets egent-

lige tragedie er, at voksne mennesker er 

bange for lyset”. Og hans tanker om pæda-

gogik synes også helt modsat vore dages: 

”Formålet med uddannelse er at lære unge 

mennesker at elske, hvad der er skønt”.

En anden illusion, som præger vore sind og 

vor tidsånd, er den med, at vi frit kan vælge 

fra alle hylder – at vi kan være og blive til alt 

det, vi vil. Men tænker man nærmere over 

det, er det forbavsende lidt, vi selv vælger. 

Vi vælger ikke vores forældre, vi vælger ikke 

vores land og vort modersmål, vi vælger 

ikke vores udseende, vi vælger ikke vores 

alder; vi har ikke valgt at være til, ej heller 

at vi skal dø; vi vælger ikke at trække vejret, 

og vigtigst måske: vi valgte ikke at møde de 

mennesker, vi nu engang mødte på vores 

vej: de dukkede bare op; de var der bare, li-

gesom vi bare var der for dem. Vi lever på 

mange måder i vanskelige tider, og jeg skal 

heller ikke benægte, at vi i visse henseender 

lever i frygtindgydende tider, men i andre 

henseender lever vi i de bedste tider, der 

nogensinde har været at leve i. Jeg er dog 

lige ved at tro, at man næsten til alle tider 

har kunnet sige det samme, og hvorom al-

ting er, så er mere frygt ikke løsningen på 

vores udfordringer. 

Det kan nok ikke siges bedre end i denne 

samtale mellem Frodo og Gandalf:  

I wish it need not have happened in my 

time,” said Frodo.

”So do I,” said Gandalf, ”and so do all who live 

to see such times. But that is not for them to 

decide. All we have to decide is what to do 

with the time that is given us.

Det er sandt. Der er så meget, vi ikke vælger, 

slet ikke vores tid, men vi vælger dog, hvad 

vi gør med den tid, som er os givet.

Og nu har I så valgt at bruge jeres tid på at 

komme i kirke her i dag. I har valgt at bruge 

den tid, som blev jer givet, til at møde op og 

sige ja – ja til det, som allerede er, og som vi 

ikke valgte: jeres dåb.

Nu kan man spørge, hvad konfirmationen i 

det hele taget betyder i dag, hvor det ikke 

markerer den helt store overgang i livets 

ydre forhold: man bliver ikke myndig sådan 

verdsligt set, I kan ikke tage kørekort, og I 

kan ikke stemme til folketingsvalg sådan 

Fortsat fra forrige side
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lige med det samme – og I forlader nok hel-

ler ikke jeres hjem og forældre og afslutter 

jeres skolegang for at tage hul på arbejds-

livet. På alle disse områder træder man jo 

ikke ind i de voksnes rækker. Så hvilken me-

ning giver da konfirmationen? Jo, den har 

netop den afgørende betydning, at man i 

åndelig forstand bliver myndig, og at man 

altså i den forstand træder ind i de voks-

nes rækker. Man bliver myndig, idet man 

nu tager ordet i egen mund: man taler, man 

svarer for sig selv. Det er det, man kalder 

ansvar. At have ansvaret betyder, at man er 

den, som skal svare. Og i dag er ansvaret og 

myndigheden jeres. 

Nu er dette jo en kirkelig konfirmation. Det 

er Gud, som I skal svare, men ansvaret kom-

mer I til at tage i alverdens forhold fremover, 

for tager man aldrig ansvaret – hvis det altid 

er en anden, som har ansvaret, ja så er man 

ikke et frit menneske, man er umyndig. Kun 

frie væsner kan påtage sig ansvaret, og ved 

at påtage sig det bliver man fri. Så i dag er 

jo også jeres frihedserklæring, og det er så 

sandelig værd at fejre. 

Frihed er et stort ord. Friheden er vel sam-

men med kærligheden det mest værdiful-

de overhovedet i et menneskeliv, men det 

er ingen dans på roser, medmindre man da 

forstår med salmedigteren Kingo, at ”skøn-

neste roser har stindeste torne”.  Modgang 

i tilværelsen er så sikkert som det, at solen 

står op i morgen. Selv under vores fødsel 

møder vi modgang (modstand). Sådan er 

livet skruet sammen.

Som jeg gentager lige om lidt: ”Bekræft for 

de unge, at du vil være med dem indtil ver-

dens ende. Styrk dem med dit levende håb 

og bevar dem fra det onde, så din glæde må 

leve i dem (Ja, det er netop formålet): Guds 

glæde er glæden over, at det er godt. Guds 

glæde i jer er evnen til at se, at livet - ikke 

trods alt, men dybest set er godt.

”Indtil verdens ende” – ja, det er så sande-

lig også store ord. Men her i rummet hører 

den slags ord hjemme. Her i kirken falder 

de naturligt. Hvis jeg brugte dem nede i 

gågaden, så ville folk nok synes, jeg var en 

særling. Men hvis vi ikke brugte dem her, ja, 

så ville folk også sige, vi var nogen særlinge. 

Her er det mere end på sin plads, her er det 

nødvendigt, påkrævet: at fejre friheden og 

kærligheden så længe jorden står.

Og med det vil jeg sige et stort tillykke til jer 

– og ønske jer og jeres familier en pragtfuld 

dag.

 Kh Caspar
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KONFIRMANDERNE 

OG DERES KONFIRMANDORD

• Ingrid Marie Derdau

  Joh. 3, 11: For dette er det budskab, I har 

hørt fra begyndelsen: Vi skal elske hinan-

den. 

• Alberte Martha Flørnæss

  Kor. 13, 13: Så bliver da tro, håb og kærlig-

hed. Men størst af dem er kærligheden.

• Jeppe Theodor Hedegaard

  Matt 7, 12: Alt, hvad I vil, at mennesker 

skal gøre mod jer, det skal I gøre mod 

dem.

• Emil Engbjerg Hyldgaard

  Sl 62, 6-7: Kun hos Gud finder min sjæl ro, 

for mit håb kommer fra ham. Kun han er 

min klippe og min frelse, min borg, så jeg 

ikke vakler.

• Sophie Urbrand Klausen

  Matt 16, 25. Den der vil frelse sit liv, skal 

miste det; men den, der mister sit liv på 

grund af mig, skal finde det.

• Mejse Dyrberg Lauridsen

  Sl 46, 2: Gud er vor tilflugt og styrke, altid 

at finde som hjælp i trængsler.

• Annika Klok Matthesen 

  Åb 14, 13: Frygt ikke for, hvad du skal lide. 

Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets 

sejrskrans.

• Johanne Korsgaard Melgaard

  Rom 12, 12: Vær glade i håbet, udholden-

de i trængslen, vedholdende i bønnen.

• Thilde Kragh Brink Nielsen

  Matt 8, 25-26: Herre! Frels os vi går under. 

Men han sagde til dem: Hvorfor er i ban-

ge I lidettroende?

• Johannah Marie Honoré Rahbæk

  Sl 51, 13: Kast mig ikke bort fra dig, og tag 

ikke din hellige ånd fra mig!

• Malthe Sæther

  Es 24, 4: Stol altid på Herren, for Herren er 

en evig klippe.

• Mathias Birkkjær Villadsen

  1 Kor 17, 7-8: Kærligheden tåler alt, tror 

alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden 

hører aldrig op.

LØRDAG DEN 21. AUGUST KL. 9.30:
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• Oscar Juel

  Sl 23, 4: Selv om jeg går i mørkets dal, 

frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, 

din stok og din stav er min trøst.

• Anders Kragelund

  2 Kor, 4, 16: Derfor bliver vi ikke modløse, 

for selv om vort ydre menneske går til 

grunde, fornyes dog vort indre menne-

ske dag for dag.

• Ida Kragelund

  Sl 90, 12: Lær os at holde tal på vore dage, 

så vi får visdom i hjertet. 

• Victor Kragelund

  Joh, 6,37: Alt, hvad faderen giver mig, skal 

komme til mig, og den, der kommer til 

mig, vil jeg aldrig vise bort.

• Viggo Smedegaard Meyer

  1 Joh 1, 7: Jesu, hans søns. Blod renser os 

fra al synd.

• Martha Overby

  Es 55, 9: Så højt som himlen er over jor-

den, er mine veje højt over jeres veje og 

mine planer over jeres planer.

• Mads Spelling Sander

  Rom 12, 21: Lad dig ikke overvinde af det 

onde, men overvind det onde med det 

gode.

• Alberte Østergaard Svendsen

  Kor 13, 12-13: Endnu ser vi i et spejl, i en 

gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. 

Nu erkender jeg stykkevis, men da skal 

jeg kende fuld ud, ligesom jeg selv er 

kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb og 

kærlighed, disse tre. Men størst af dem 

er kærligheden.

• Elina Thomsen

  Es 43, 1: Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, 

jeg kalder dig ved navn, du er min.

• August Wenzel Ribera Tornøe

  Luk 2, 14: Ære være Gud i det højeste og 

på jorden! Fred til mennesker med Guds 

velbehag.

• Katrine Thostrup Bach Ulsøe

  Sl 119, 115: Dine ord er en lygte for min 

fod, et lys på min sti.

LØRDAG DEN 21. AUGUST KL. 11.00: 
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Som et barn du bange træder

Ind i templets høje hal;

Vies til et større virksomt kald,

O, men og til andre, større glæder.

Som et barn du vandrer ind

På de høje, tavse, hellige steder;

Men som voksen atter ud du træder

Med en tåre på din kind!

Og hvorfor mon tåren rinder?

Kommer du da ikke fra en fest?

Kan du ej endnu som Herrens gæst

Glemme din forsvundne barndoms minder?

Andagtståren på din kind,

Klokkeklangens toner i dit indre,

Sendt fra ham, som al vor nød kan lindre,

Vied’ dig til livet ind!

Løftet, dine læber give,

Som for længst dit hjerte stille svor,

Ej ved ønsker, ved du, ej ved ord,

Kun ved virksom dåd kan opfyldt blive.

Livet åbner ikke sig

Længer’ for dit øje som en scene;

Tankerne du må med dåd forene,

Selv på scenen vise dig.

Husk, du er ej mer’ den lille 

Pige, som på bænken sad så from,

Og så til i kunstens helligdom;

Snart du selv en rolle med skal spille!

Livet er den store scene,

Hvorpå snart du dristig frem skal træde,

Stundom smile, stundom også græde,

Stundom gråd med smil forene.

Ikke ved vel jeg og du,

Hvad der venter dig i livets kredse,

Men jeg ved, at du vil trofast stedse

Komme denne dag – denne dag i hu.

Ved en søsters konfirmation. P.L. Møller (1814-65).

Digtet er en del længere, men jeg valgte ved konfirmationsgudstjenesten at afslutte det der.

KONFIRMATIONSDIGT
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DU ER HERMED INVITERET TIL FOREDRAG PÅ HOLSTEBRO FRISKOLE 
Nu starter vi op med foredrag på Holstebro Friskole. Et længe ventet ønske om at danne ramme om aktiviteter for 
områdets virksomheder og beboere, udnyttelse af vores lokaler og formidling af de grundtvig-koldske værdier går nu 
i opfyldelse – Vi lægger ud med…… 

Foredrag med Freddy Meyer 
Kom og hør, hvad en ”surstråler” er, og hvad ”svesken på disken” egentlig betyder. 

Mere end 100.000 mennesker har allerede hørt Freddy Meyers foredrag ”Gå gladere hjem fra arbejde, end da 
du kom”. Et underholdende og inspirerende foredrag, der med humor og ironi zoomer ind på betydningen af 
arbejdsglæde og arbejdsmiljø. 

Læs mere om Freddy Meyer her:  https://freddymeyer.dk/aabne-kurser/ 

- Mandag d. 20. september 2021, Lægårdvej 102
- 2 foredrag, kl. 16.00-18.00 og kl. 19.00-21.00

Vi har plads til 100 deltagere pr. foredrag – så det er først til mølle-princippet! Tilmelding sker ved piaeslund@hfri.dk 
Til foredraget vil Holstebro Friskoles støtteforening sælge kaffe, kage, øl og vin til favorable priser.  

Aften med filosofisk coaching ved Dorte-Pia Ravnsbæk 
I bliver introduceret og øver jer på en særlig samtaleform, som kan være med til at bevæge dig og dem, du taler 
med, og gøre dig klogere på dine egne værdier. Både i dit privatliv og på arbejde. I ledes igennem aftenen af Dorte-
Pia Ravnsbæk, som er certificeret i filosofisk coaching.  

- Torsdag den 25. november kl. 17.00, Lægårdvej 102

Foredrag med Christian Hjortkær 
Utilstrækkelig er et tankevækkende foredrag for både forældre/bedsteforældre, undervisere (og de unge selv), hvor 
Christian Hjortkjær taler direkte til alle unge, som oplever stress og mindreværd i dette samfund af umulige idealer 
og krævende præstationskrav. (16 +). Christian Hjortkær har netop skrevet en bog om dette emne og giver her et 
tankevækkende foredrag, som gør det lettere for os at forstå nogle af årsagerne bag mange af vore unge 
menneskers udfordringer i livet. 

- Torsdag den 3. marts 2022 kl. 17.00, Lægårdvej 102

Holstebro Friskole har et tæt og frugtbart samarbejde med Holstebro Valgmenighed, der ligesom Holstebro Friskole 
er grundtvigsk. Hvert foredrag koster kr. 75,00.  

Vi, Holstebro Friskole, vil som skole gerne være landsbyskolen i byen, hvor vi vil skabe et lokalt kulturelt fællesskab, 
der værner om den danske sangskat og de danske værdier.   

Venlig hilsen 

John Fischer 
Skoleleder, Holstebro Friskole 
tlf. 24401805 



NYE BESTYRELSESMEDLEMMER

Mette Luise Krog

Jeg hedder Mette Luise Krog og er 46 år gammel. Jeg bor på vo-

res økologiske gård tæt på Hvam Mejeriby nær Borbjerg sammen 

med min mand Steen. Vi har fire voksne børn, som alle er konfir-

meret i Holstebro Valgmenighed. Mia, Johan, Silas og Siv. Tre af 

dem bor i Århus, mens Mia stadig bor hjemme. Jeg arbejder på en 

grundtvigsk friskole i Skive. 

 Jeg værdsætter både litteratur, filosofi, håndværk, yoga og for-

tælling i min undervisning. Fritiden går med at passe på gården 

med dens liv af dyr og køkken- og frugthave. 

Dertil holder jeg af håndarbejde og litteratur. Desuden optræder min mand og jeg 

med duoen Herren og Fruen.

Mona Kilsgaard Andersen

Septembers himmel er så blå, dens skyer lysner hvide. 

Hver stubbet mark, vi stirrer på, står brun og gul og gylden, 

og røn står rød og slåen blå, og purpursort står hylden.

 Lige der bor jeg i et hus på landet, er gift med Kristian, 

og vi har en datter og svigersøn samt 3 børnebørn, som 

bor i Skive.

 Vi har i knap 20 år været forstanderpar på Bøvling 

Idrætsefterskole, hvor jeg var forretningsfører, og det er 

nok i den forbindelse, at Karen tog kontakt til mig for at spørge, om jeg havde lyst til 

at stille op til posten som kasserer. Efter lidt betænkningstid - og en snak med Asger 

og Harald fik jeg lyst til at prøve kræfter med opgaven.

 Et er at sige ja, men det er jo ikke sikkert, at man bliver valgt. Det gjorde jeg, og tak 

for det. Det er en tillidspost, og jeg går til opgaven med ydmyghed, og jeg vil gøre 

mit bedste. I øvrigt har vi tidligere været medlemmer af Bøvling Valgmenighed.
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Lykkeligvis kan vi nu i Holstebro Valgmenig-

hed sige, at der er et før- og et efter- Corona, 

og at hverdagen heldigvis er tilbage i fuld 

styrke - først og fremmest i form af gode 

søndagsgudstjenester med Trine og Caspar. 

 
Lidt tilbageblik

Efter hele tre udsættelser blev vores gene-

ralforsamling endelig afholdt i juni måned. 

Her måtte bestyrelsen tage afsked med As-

ger Brodersen og Frans Pærregaard. Begge 

har på bedste måde udfyldt deres pladser 

i bestyrelsen. Derfor fra os til dem: Tak for 

godt arbejde til glæde for hele menigheden.

Nyvalgt blev Mette Krog og Mona Ander-

sen. Og til dem siger vi et stort velkommen 

og også helt ærligt: I har noget at glæde jer 

til.

Lørdag den 21. august blev der afholdt en 

fornem konfirmationsfest med i alt 23 unge 

mennesker fordelt på to hold. Desuden har 

vi her i august deltaget i Holstebro Friskoles 

40 års jubilæumsfest.

 

Nu er det så efterårstiden, der så sagte kom-

mer med gudstjenester hver søndag, men 

også med indbydelser til mange spænden-

de foredrag, sangtimer, fortællinger mv. i 

Skolegade og også på Holstebro Friskole. Vi 

fortsætter med solhvervsmøderne i kirken, 

hvor alle er velkomne. Se flere oplysninger 

andetsteds i bladet. 

Som noget nyt har vi indledt et spændende 

samarbejde med ”By og Land, Foreningen 

for Bygnings- og Landskabskultur i Holste-

bro og Omegn”. Vi kalder de 4 planlagte mø-

der for: Kulturmøder om Holstebro, og de 

foregår med udgangspunkt i Skolegade 32, 

hvor vi også spiser frokost. Se mere herom 

andetsteds i bladet.

 

Det ”levende” liv gror stille frem igen. Vi har 

brug for at mødes, synge sammen, høre no-

get og tale sammen. VELKOMMEN I KIRKEN 

OG I SKOLEGADE 32.

NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen
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PERSONALIA

Døbte:

Saga Thing Vangsgaard

Jarl Domke Graversen

Carl-August Allan Ringsborg  

      Gaardsholt Kristensen

Sofia Sæther

Malthe Sæther

Johan  Rud Hornstrup

Døde:

Else Iuul, f. Hornbak 

Eva Vibeke Øster

Inga Dahl

Else Larsen

Jens Christian Stamp

Jens Bjerre

June Anette Pedersen

NYT FRA KUNSTUDVALGET

I oktober og november kan vi se byrådsmedlem og pædagog Lars Stampes farverige 

billeder i vores mødesal. Lars fik interessen for at tegne og male som barn, hvor han 

var inspireret af naboen Paul M. Cederdorff og også af kunstneren Henry Bailum. De 

gav ham mod på at arbejde videre, og med tiden er billederne blevet mere abstrak-

te – inspirationen finder han nu hos Jorn og Munck. Mail: lars.stampe@holstebro.dk

I december, januar og februar 2022 kan vi glæde os til at se billeder, malet af Majlis 

Dybkjær, Mejdal. Hun kalder sin udstilling: Træerne og de vilde blomster. Majlis for-

tæller: Jeg har været så heldig at bo det meste af mit liv i kanten af en skov omgivet 

af vilde blomster. Dette er en af mine kilder til inspiration, og udstillingen i Valgme-

nighedens Hus 2021 er tematiseret med et udvalg af lidt ældre og helt nye billeder af 

vilde blomster og træer.

 Jeg udstillede i huset første gang i 1981. Dengang arbejdede jeg mest med teks-

tilbilleder. Nu er mit hovedmateriale akryl på lærred, men indimellem tager lysten 

til at eksperimentere overhånd, og så arbejder jeg med forskellige blandformer.  

Mail: majlis@dybkjaer.com Hjemmeside: https://dybkjaer.com/
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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 

i Skolegade 32 v/ bibliotekar Lisbeth Busk 

Sørensen.

10. oktober kl. 10-16: Efterårsmøde for de 

midt- og vestjyske valgmenigheder i Lemvig

Kl. 10: Gudstjeneste i Johanneskirken v/ Ca-

spar Wenzel Tornøe. 

 Resten af dagens program henlægges 

til Lomborg Gymnastik- og Idrætseftersko-

le, hvor der er foredrag med pensioneret 

overlæge og tidligere formand for Etisk Råd, 

Ole Hartling, der vil fortælle om sin nye bog 

”Den ottende dødssynd”, om tingsliggørel-

sen af mennesker. 

 Efter middagen kommer skuespiller og 

fortæller Caspar Koch og giver en levende 

genfortælling af Paulus’ liv og levned.

Pris i alt: kr. 250,00. Tilmelding og betaling 

allersenest 30. september til Karen Bjerre 

Madsen eller Anna Thordal-Christensen. Se 

evt. gudstjenestelisten. 

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. 

26. oktober kl. 10-14: Kulturmøde-Hol-

stebro i historisk perspektiv v/ Esben 

Graugaard og Carl Aage Sørensen. Flere in-

formationer f. eks. vedr. tilmelding og pris 

andetsteds i bladet. 

10. november kl. 16-17: Solhvervsmøde i 

kirken v/ Caspar Tornøe

MØDER OG ARRANGEMENTER

Fortsættes næste side
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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. 

17. november kl. 16-17: Solhvervsmøde i 

kirken v/ Caspar Tornøe

23. november kl. 10-14: Kulturmøde om 

Holstebros byudvikling. Flere informatio-

ner andetsteds i bladet.

24. november kl. 16-17: Solhvervsmøde i 

kirken v/ Caspar Tornøe

25. november kl. 17.00: Møde på Holste-

bro Friskole: Filosofisk coaching med Dor-

the-Pia Ravnsbæk. Se flere informationer 

andetsteds i bladet.

1. december kl. 16-17: Solhvervsmøde i kir-

ken v/ Caspar Tornøe

9. december kl. 17.00: Julefrokost i Sko-

legade. Pris kr. 150,00. Tilmelding senest 2. 

december til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen. Alle er velkomne.

12. december kl. 16.00: Julekoncert i kirken 

med koret ”Nordisk Vokalensemble”, der 

er et klassisk kor fra Randers, der har sær-

ligt fokus på det nordiske klangideal og på 

nordiske værker. Koret består af ca. 16 unge 

sangere og ledes af Vibeke Bonde Persson, 

der er uddannet klassisk pianist fra Det Jy-

ske Musikkonservatorium, og som til daglig 

er ansat som organist ved Skt. Andreas og 

Lem kirker ved Randers.

Der er gratis adgang til koncerten.

9. januar 2022 kl. 14.00: Nytårsmøde. Efter 

gudstjenesten er der kaffe og foredrag v/ 

tidligere biskop over Viborg Stift, Karsten 

Nissen: ”Kirken mellem evangelium, folk og 

statsmagt”. Pris kr. 50,00.

20. januar kl. 19.00: Foredrag v/ Bo Bjørn-

vig, cand.mag. og anmelder ved Weeken-

davisen, der vil fortælle om sin oplevelse 

af tiden, da hans far, Thorkild Bjørnvig, ind-

gik ”Pagten” med Karen Blixen, og hvordan 

hans mor, Grethe Bjørnvig, reagerede, base-

ret på breve og dagbogsnotater.  

Pris kr. 50,00. Tilmelding senest den 13. ja-

nuar til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen.

Fortsat fra forrige side
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23. januar 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 klassisk 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. Entré kr. 100,00. 

26. januar kl. 10-14: Kulturmøde om beva-

ringsværdige huse i Holstebro. Flere infor-

mationer andetsteds i bladet.

5. februar kl. 10.00: Højskoledag i Skolega-

de 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 Redaktør. 

Kl. 12.00: Middag

Kl. 12.45: Fællessang

Kl. 13.30: Odinteatret opfører en forestilling 

i kirken, og den 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 

29. januar.

3. marts kl. 17.00: Møde på Holstebro Fri-

skole med Chr. Hjortkær, Silkeborg Højskole. 

Flere oplysninger andetsteds i bladet. 
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. oktober 2021 - 1. februar 2022

3. oktober  18. s. e. trin.   kl. 10  Trine Hostrup Dige 

   Høstgudstjeneste, Klassiske dage, kirkefrokost

10. oktober     19. s. e. trin.   kl. 10 Caspar Wenzel Tornøe 

   Årsmøde, Lemvig Valgmenighedskirke 

  kl. 16 Caspar Wenzel Tornøe 

   Holstebro Valgmenighedskirke

17. oktober    20. s. e. trin.  kl. 10  Trine Hostrup Dige

24. oktober     21. s. e. trin.   kl. 10  Trine Hostrup Dige

31. oktober    22. s. e. trin  kl. 10  Trine Hostrup Dige

7. november  Allehelgensdag  kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

14. november  24. s. e. trin.  kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

21. november  Sidste s. i kirkeåret  kl. 10  Trine Hostrup Dige

28. november  1. s. i advent  kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

5. december 2. s. i advent  kl. 10 Trine Hostrup Dige

12. december  3. s. i advent  kl. 16  Julekoncert

19. december  4. s. i advent  kl. 10  Trine Hostrup Dige

24. december  Juleaften    kl. 13 Trine Hostrup Dige 

  kl. 14.30  Caspar Wenzel Tornøe 

  kl. 16 Caspar Wenzel Tornøe

25. december  Juledag  kl. 10    Trine Hostrup Dige

26. december  2. juledag  kl. 10  Caspar Wenzel Tornøe

31. december  Nytårsaftensdag  kl. 14  Caspar Wenzel Tornøe

2. januar Helligtrekongers s. kl. 10  Trine Hostrup Dige

9. januar    1. s. e. H. 3 k.  kl. 14  Caspar Wenzel Tornøe 

   Nytårsmøde

16. januar  2. s.e. H. 3 k.  kl. 10  Trine Hostrup Dige

23. januar  3. s.e. H. 3 k.  kl. 10   Caspar Wenzel Tornøe

30. januar 4. s. e. H. 3 k. kl. 10  Trine Hostrup Dige


