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ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER
Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder:
Ring til Taxa, tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen.
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Trine Hostrup Dige holder ferie fra 9. – 13. juni
Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.
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KLUMME FRA PRÆSTEN
Trine Hostrup Dige

Kan man sammenligne kirken med en rullepølse?
Kristendommen har verdens bedste brand,

verden, hvor forandring synes at være den

men er enormt dårlig til at sælge varen. Det

eneste konstant, hvor langsomhed, genta-

er kedeligt at gå i kirke, der er for få menne-

gelser og kedsommelighed opfattes som

sker, og de, der er der, keder sig; blandt an-

den negative kontrast til effektivitet og den

det fordi sprog, form, tidspunkt og rum ikke

underholdningsindustri, hvor man kan få

følger med det omkringliggende samfund.

sig én på opleveren, skal vi som kirke så net-

Passer det?

op ikke være den faste klippe, der er bærer

Det er en af påstandene i et nyt program

af kultur, historie og tradition - turde være

på DR2. Der sættes derfor et ekspertpanel

den institution, der som snart den eneste

på den opgave at forny kirkens indhold,

har omsorg for modersmålet og ikke skifter

form og rum.

det ud med en række overflødige engelske

Kirken og gudstjenesten sammenlignes
med saltkød og rullepølse. Det ligger i kø-

ord, men fortsat kæmper imod en uskøn
forvitring af det danske sprog?

ledisken, men det er kun gamle mennesker,

Vores coronahverdag de seneste to år

der køber det. Men kan man virkelig lave en

har vist, at mange af os har nydt godt af

direkte sammenligning med kirken og på-

og fået noget godt ud af den langsomme-

læg?

lighed og refleksion, der kom i kølvandet

Inden vi forarges for meget, lad os da

på pandepidemien. Langsommeligheden

løfte blikket og se bagom managementre-

forbandt os med erindringen, og mange

torikken og spørge os selv med hånden på

fandt ud af, at livet før Corona var et liv med

hjertet, om det ikke er rimeligt nok, at vi

stress. Et hurtigt liv med en fuldt booket ka-

indimellem tør stille os selv spørgsmålet,

lender – og at dette (hurtigheden) forbinder

om det ikke er forandring, der skal til, hvis vi

os med glemsel. Man kan ikke reflektere og

også i fremtiden vil sikre os, at der er med-

gennemtænke sit liv hurtigt.

lemmer nok til, at vi fortsat kan være kirke?

I den periode, hvor kirkerne var lukkede,

Hvis ja – hvordan gør vi så det uden at miste

opdagede mange, hvor meget de savne-

kernebudskabet?

de kirken og gudstjenesten. Som den altid

Verden uden for kirkens mure forandrer

havde været. Det velkendte og trygge. Man

sig. Det skal vi naturligvis forholde os til. I en

fandt ud af, at online-gudstjenester var
Fortsættes næste side

3

Fortsat fra forrige side

Kirken har gennem årtusinder udviklet
bedre end ingenting, men der manglede al-

ritualer om livets højdepunkter. Sådan har

ligevel noget. Eller tænk på den opstandel-

det været, fordi det har der været et behov

se, det vakte, da julegudstjenesterne blev

for – fordi det har vist sig at være trygt og

aflyst i 2020.

godt, og fordi det ikke mindst har givet rigtig

I et program på DR taler marketingeks-

god mening. Når vi mennesker bliver hand-

perterne om, at formen og indholdet skal

lingslammede, når vi mangler ord for det,

fornyes. Gudstjenesten skal være ”on de-

der sker omkring os – det kan være, fordi

mand”, en slags streamingtjeneste, man kan

det enten er for sorgfuldt eller for lykkeligt -

logge på, når det passer ind i den enkelte

er det trygt og giver mening at ritualisere og

forbrugers liv. Prædiken og forkyndelse skal

”gøre som vi plejer”. Det genkendelige gør

skiftes ud og i stedet hedde f.eks. ”en talk”,

os trygge, selvom vi måske i virkeligheden

som formidles med præsten i centrum, der

er meget utrygge. Kirkens ritualer er kende-

iscenesætter en række events med prædi-

tegnet ved igennem generationer at være

ken som underholdning. Stemningen skal

(næsten) uforanderlige og genkendelige.

kort sagt være mere ”loose”.

Resultatet er, at de fleste føler sig trygge

Jeg hører ofte, at sproget i kirken er

og godt tilpas i kirken, fordi alt er ved det

gammeldags - at man ikke kan forstå det.

gamle, hvad enten vi kommer til søndagens

Og ligesom verden forandrer sig, gør vores

gudstjeneste, er gæster ved et bryllup, ta-

sprog det. Mine bedsteforældre talte et

ger en tung afsked ved en begravelse eller

andet sprog, end jeg gør det i dag. Det blev

bisættelse, bærer børnene til dåb eller fejrer

meget tydeligt for mig, da jeg i juledagene

de unge menneskers konfirmation.

sad med mine døtre, og så en af de gamle

Men er en mere ”loose” form ikke også

danske lystfilm. Mine døtre morede sig over

i stand til at formidle det kristne budskab,

sproget, og vi kom til at tale om, hvor meget

og er det ikke netop det, der skal til, hvis det

det har forandret sig på relativt få år.

passer, hvad reklamefolkene siger, at tiden

Ord og formuleringer kan hurtigt blive

er løbet fra de gamle ritualer og det foræl-

gammeldags og komme til at miste styrke.

dede lingo? Hvis vi ikke skal kede os ihjel,

Det samme kan ske for kirkens ritualer. Det

har brandingseksperterne så ikke en pointe

kan ikke nytte, at ritualerne og ordene kun

i, at det er nødvendigt at skifte den traditi-

giver mening for dem, der altid kommer. Kir-

onelle prædiken ud med ”beat poems” og

kens ritualer er menneskeskabte, og derfor

”talks”? Ud med kirkeåret. Ind med overord-

skal de også give mening for dem, der kun

nede temaer.

kommer en gang imellem. Dette kan sag-

Forestil dig følgende: En ”talk” skærtors-

tens finde sted, uden at gudstjenesten mi-

dag om fællesskab og venskab, kogekunst,

ster sin genkendelighed.

økologi, bæredygtighed, kalorier og Ke-
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tokure samt Skagen Food. Langfredag og

vil de fleste begynde at finde denne form

allehelgen erstattes af en ”talk” om sorg

meget anstrengende og begynde at savne

og ensomhed. Påskemorgen leveres der et

højtideligheden, genkendeligheden, tryg-

”beat poem” om den egentlige begyndelse,

heden, eftertænksomheden, den eksisten-

paradokser, sejr og forargelse. Det oplagte

tielle refleksion og eftertanke. Alt det kirken

tema Kristi himmelfart er Ryanair, SAS og

og gudstjenesten kan i kraft af sin anderle-

rejserestriktioner. Det er da lettere at for-

deshed i forhold til det omkringliggende

holde sig til end at skulle forstå en gammel

samfund.

støvet evangelist.

Højmessen med dens ritualer, den år-

Imens præsten underholder, kan nadve-

tusind gamle traditioner, det lidt formelle

ren være et uhøjtideligt ta-selv-bord med

sprog, og indholdet med Gud som omdrej-

fri bar, og undervejs i eventen er der mulig-

ningspunkt er dét, der får det til at holde

hed for at deltage i en ”Kahoot” (for at tilføje

hele vejen hjem, hjem til Gud, ind i evighe-

gudstjenesten en underholdende konkur-

den.

rence, hvor det gælder om at være hurtigst

Stemningen, atmosfære og kirkerum-

på mobilens taster). Ligesom der vil være

mets eget udtryk betyder meget, da det

mulighed for at uploade en ”TikTok” til sal-

er her, kristendom udleves ved deltagelse i

mesangen. Der udstedes ”ingen-kedsom-

gudstjenesten. Og derfor betyder gudstje-

hedsgaranti”.

nestens indhold og sang og ritualer så me-

Måske overdriver jeg. Men jeg er ikke to

get. Gudstjenesten er så mere og vigtigere

sekunder i tvivl om, at ovenstående nok

end selv den mest spændende event med

kunne trække overskrifter og måske have

en præst som centrum. Gudstjenesten er en

nyhedens interesse i nogle måneder, og så

rammesættende samtale mellem Gud og
Fortsættes næste side

5

Fortsat fra forrige side

mig- og nogle er der bare – og det er befriende, synes jeg – at jeg ikke hver søndag skal
opfinde et tema – at menigheden ikke skal
overraskes, men nogenlunde ved, hvor vi er
henne i kirkeåret og, hvad der er i centrum
der.
Kirken kan ikke bare læne sig tilbage
og melde sig ud af det omkringliggende
samfund. Og kirke er noget mere end en
streamingtjeneste – det er mere end events
mennesker. Dér bliver vi talt til, og dér kan

og underholdning. Kirken er kirke for alle. Vi

menigheden og den enkelte formulere sig

har som kirke en forpligtelse til at formidle,

over for Gud i stilhed, i bønner, i salmer. Man

hvem vi er, og hvad vores budskab er - i et

skal hverken være præst, reklamemand el-

sprog, som kalder på en nysgerrighed og

ler være god til at synge for at deltage i den

en undren hos det enkelte menneske. En

samtale - og netop som kirke skal det være

undren og en nysgerrighed, som går begge

opgaven, at sprog og form kan rumme man-

veje. Kirken skal blive ved med at invitere

ge forskellige mennesker, forskellige steder

folk ind i et fællesskab, hvor vi lader os gen-

i livet.

sidigt bevæge og derved forandre.

Ritualer giver ro, sproget – også det, vi

Troen handler om Gud, og Gud er det

ikke forstår, giver ro – det giver tryghed. Det

hele: sjov, kærlig, overraskende, overvæl-

formidler en erfaring, som mennesker på

dende, kedelig, voldsom, ensom og meget

tværs af årtusinder er fælles om. Og foran-

meget mere.

dringer sker gradvist. Der er masser af idéer

Dan Turèll skrev ”Jeg holder af hverda-

og nye tiltag – og gudstjenesten forandrer

gen”. Andy Warhol elskede gentagelsen og

sig hele tiden, også selvom vi ikke bemær-

malede det samme portræt om og om igen

ker det. Alt efter hvem der står på prædike-

med tomatdåser, Marilyn Monroe og Dron-

stolen, om det er en gudstjeneste for mi-

ning Margrethe, hvor det kun var farverne,

ni-konfirmander eller konfirmander, så er

der ændrede sig - motivet forblev det sam-

der små variationer. Alt efter hvem der er til

me. Det samme og dog forandret. Foran-

stede under gudstjenesten. Events og sær-

dringen sker - som variation over samme

gudstjenester skal bestemt være en mulig-

tema. Og det er lige, som det skal være. Og

hed. Men de kan aldrig stå alene.

så vil jeg gerne bede om et stykke med rul-

Ikke alle ordene, ikke alle historierne
hverken forstår jeg eller kender jeg – jeg
anfægtes af nogle af dem, andre irriterer
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lepølse!

LIVSMODSGRUPPE
Vi fik ikke lov

øjeblik låget lægges på kisten, begravelsen

at følges ad.

eller bisættelsen har været, og rustvognen

Men hver aften

kører væk, er alle vedkommendes historier

fortsætter samtalen

og forbindelser til de levende gjort tavse.

ganske sagte vindstødsvist

Det er trist, for på den måde underminerer

som suset i træerne,

man dermed den bedste ressource, den

mens min hånd finder din.

sørgende har for at håndtere sorgens smerte, nemlig forbindelsen med den døde.

Dette lille fine digt er skrevet af Birthe Arn-

I livsmodsgruppen vil vi hjælpe hinanden

bak. Det understreger noget for mig meget

med at huske og genindsætte den afdøde

vigtigt i forbindelse med det at miste et el-

som et stadigt levende ”medlem” af livs-

sket menneske – nemlig at relationen ikke

klubben. Det handler ikke kun om at fortæl-

slutter, fordi livet gør det. Digteren i digtet

le, hvem den mistede var, og hvad der var

går hver aften en tur, og med sig i aftenens

vigtigt for ham eller hende, men også hvad

vind og lyde og stemninger har hun sin el-

det at kende ham eller hende har betydet

skede - de taler sammen om dagen, der er

for den sørgende, på hvilke måder det har

gået, måske med ord, måske ordløst – men

bidraget til den efterladtes liv, og hvilken

han er med - så tydeligt endda, at hun for-

betydning det fremover ville kunne få for

nemmer hans hånd i sin.

hende, hvis hun levede med hans ”stemme”

I efteråret 2021 startede jeg en livsmods-

tættere på.

gruppe op – denne gruppe fortsætter i for-

Kunne du tænke dig at deltage i livs-

året. Men det er mit indtryk, at der er mange,

modsgruppen, er følgende datoer i foråret

der er lidt i tvivl om, hvad en livsmodsgrup-

(alle dage kl. 10-11.30):

pe er.
I livsmodsgruppen vil vi netop sammen

Februar: 10/2 og 24/2

leve videre med vores døde. Når det hand-

Marts: 10/3 og 24/3

ler om sorg, handler det altid om mindst to

April: 7/4

personer. Den sørgende og den mistede.
Fokus har dog en tendens til primært at

Møderne foregår i Skolegade 32, 1. sal.

være på den sørgende. Det er den sørgen-

For evt. spørgsmål: kontakt Trine Dige,

de, der skal leve videre, hvilket naturligvis

tlf.: 4049 2808, mail: thd@km.dk

også er rigtigt. Men det er som om, at i det
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PRÆDIKENFORSLAG

Trine Hostrup Dige

Velkommen til prædikenforslag til Mariæ

han forrådes og overgives i nattens mørke

bebudelsesdag 2022. Som noget nyt vil vi i

til ypperstepræsterne, og langfredag hører

dette nummer af kirkebladet komme med

vi om rettergangsprocessen mod ham, om

et forslag til, hvad en kommende prædiken

den tortur og forhånelse, han udsættes for,

ville kunne indeholde. Måske din nysgerrig-

og endelig om, hvordan han ude på Golga-

hed pirres, så du kommer i kirke den 3. april

ta nagles fast til korset og udånder i den 9.

for at høre om, der er kommet mere til…

time. Vi nærmer os afslutningen, lidelsen,

I skrivende stund har vi netop fejret ju-

døden.

len. Med budskabet om barnet i krybben –

Mariæ bebudelsesdag skærer sig så at

den lange rejse, hyrdernes overraskelse og

sige ind i dette forløb og fortæller om nyt liv,

frygt ved mødet med englen og stjernefor-

som bliver til. Der er altså mere at sige end,

skernes vandring henimod det sted, hvor

at vi går imod døden. Der er et liv, som skal

ledestjernen stod stille over barnet. Engle,

fødes, Så oplagt er også at tale om, at dagen

fred på jord, harpesang og himmelsk fryd…

i dag (Mariæ bebudelsesdag) minder os om

næsten for godt til at være sandt.

det liv, vi i vores bekymringer og ængstelig-

Men 9 måneder før jul er det Mariæ be-

hed ikke havde set komme og troet muligt.

budelsesdag. Mærkedagen til minde om

Ja, vi bliver på denne søndag mindet om,

den dag, hvor englen Gabriel sagde til den

at der heldigvis stadig er mennesker, som

meget unge Jomfru Maria, at hun var blevet

elsker, liv som undfanges, børn som fødes,

gravid med Guds søn. En prædiken kunne

glæde som bobler frem, mennesker, der li-

derfor tage tråden op: har sådan en und-

gesom Maria siger ja til dette besværlige og

fangelse nu også fundet sted og tale lidt

vidunderlige og ukontrollerbare liv.

om, hvor vigtigt det i virkeligheden er. Der

Der er altså et liv, som trodser døden. Liv

er meget i Biblen, som kan være svært at

og død hører sammen. Derfor ligger Mariæ

forstå med vores forstand – for her tales til

bebudelsesdag lige her inden den store på-

hjertets visdom - til troen i vores hjerter.

skefejring.

Når man taler om Mariæ bebudelsesdag

Dagen er et løfte om fødslen og en på-

er det oplagt også at tale om fasten. Fa-

skebebuder, som fortæller, at længst inde i

sten er den periode i kirkeåret, hvor vi for-

mørket og døden vil nyt liv blive til. For in-

bereder os på Jesu lidelse og død. Søndag

tet er umuligt for Gud. Det siger englen til

efter Mariæ bebudelse er palmesøndag,

Maria, og det siger englen dybest set også

og herefter går vi ind i den stille uge. Skær-

påskemorgen med budskabet om, at den

torsdag tager Jesus afsked med disciplene,

døde er stået op af graven; Gud har ladet
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det umulige ske; den golde grav har vist sig

barmhjertighed - som han tilsagde vore fæd-

at være en livmoder fuld af liv.

re - mod Abraham og hans slægt til evig tid."

Så undfangelse og opstandelse modsva-

Luk1.46-55

rer hinanden. Der er liv i mørket og i døden.
Graven er ikke intethedens og dødens sted,

Er det ikke smukt? ”Min sjæl ophøjer Her-

men er som en livmoder svanger med liv.

ren”. I musikken har mange af de store kom-

Det er det, Maria synger om. For hun synger.

ponister som Mozart, Bach og Monteverdi

Hun synger sin tak og pris til Gud, som vi gør

udødeliggjort ”Min sjæl ophøjer Herren”.

det, når et liv er slut, og når et nyt begynder:

”Min sjæl ophøjer Herren” er en lovsang

"Da sagde Maria: Min sjæl ophøjer Herren,

til den mægtige Gud, som er hinsides, hvad

og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!

vi forstår med vores muligheder og vores

Han har set til sin ringe tjenerinde. For her-

forstand. Han drager omsorg for os og føl-

efter skal alle slægter prise mig salig, thi den

ger os fra først til sidst. Fra fødsel til død og

Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt

ind i opstandelsens evige liv.

er hans navn, og hans barmhjertighed mod

Dette kunne være opfordring til at lytte

dem, der frygter ham, varer i slægt efter

til en fortolkning af netop denne overvæl-

slægt. Han har øvet vældige gerninger med

dende og storladne tekst. Bach har f.eks.

sin arm, splittet dem, der er hovmodige i de-

skrevet Magnificat.

res hjertes tanker; han har styrtet de mæg-

Endelig foreslår jeg, at du enten læser

tige fra tronen, og han har ophøjet de ringe;

eller synger en af de store lovsange fra sal-

sultende har han mættet med gode gaver, og

mebogen, salme nr. 3 ”Lovsynger Herren”.

rige har han sendt tomhændet bort. Han har

Jeg synes, den er oplagt at synge på netop

taget sig af sin tjener Israel og husker på sin

Mariæ bebudelsesdag.

DATOER FORÅRET 2022
FOR KONFIRMANDUNDERVISNING
9. januar kl. 12.30-13.30

10. april kl. 8.30-9.30

16. januar kl. 8.30-9.30

24. april kl. 8.30-9.30

6. februar kl. 8.30-9.30

1. maj kl. 8.30-9.30

27. februar kl. 8.30-9.30
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MINIKONFIRMANDER
Kære elev i 3. klasse
Her er en invitation til dig. Du går nu i 3. klasse og kan
derfor komme til at gå til minikonfirmand hver torsdag i
Valgmenighedens hus, Skolegade 32, 1. sal. Vi begynder
den 24. februar og herefter er det hver torsdag frem til
den 7. april. Hver gang er det fra 14.30-16.00.
Til minikonfirmand skal vi:
• Høre historier fra biblen

• Bede Fadervor

•	Lære kirken at kende (og komme op og se

• Spille spil

orglet og måske få lov at spille på det?!)

• Tegne

• Synge

• Spise lidt lækkert

• Lege

• Ha´ det sjovt.

Vi håber meget på at se dig, og du må gerne tage en ven eller en veninde med.
Vi ses torsdag den 24. februar kl. 14.30. Tilmelding til thd@km.dk senest den 10/2 2022.


Kærlig hilsen Mona, Tove og Trine

AUTORISATION
Det er efterhånden flere år siden, at en stor del af valgmenighedens medlemmer afgav autorisation i deres skattemappe, således at vores forretningsfører kan beregne
medlemsbidraget. Denne autorisation gælder imidlertid kun i 5 år, og derfor er det
for manges vedkommende nok på tide, at den fornyes.
På valgmenighedens hjemmeside er der en beskrivelse af, hvordan man gør det,
hvis man er i tvivl.
Skulle nogen have brug for hjælp, er man meget velkommen til at henvende sig til
enten kasserer eller forretningsfører.
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Harald Nielsen, forretningsfører

GENERALFORSAMLING
afholdes torsdag den 10. marts 2022 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:
Karen Bjerre Madsen (ønsker ikke genvalg)
Bo Bertel (ønsker ikke genvalg)
Tove Agerbo (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
Karsten Kjærgaard
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt, herunder beretning fra præster
Regnskabet for 2021 udleveres på generalforsamlingen og kan evt. afhentes
på kontoret i Skolegade torsdag den 3. marts mellem kl. 16 – 17.

PERSONALIA
Døde

Inge Marie Strandet Hornshøj

Døbte

Martha Hviid Mejlholm
Oda Locher Rud
Phillip Patrick Bonne Weinreich
Johan Rud Hornstrup
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NYT FRA BESTYRELSEN
af Karen Bjerre Madsen

Velkommen nytår 2022

uendelig stor betydning for den danske be-

At tage afsked med 2021 blev for os i besty-

folkning og for den folkelige oplysning.

relsen og også for præsterne en deprimeren-

Vi i Holstebro Valgmenighed er rundet af

de oplevelse. Netop fordi gudstjenesterne

Grundtvigs menneskesyn og synger med

blev aflyst i 2020, så vi alle frem til at skulle

glæde med på alle hans salmer i salmebogen,

fejre en festlig jul sammen i 2021.

hvor der er mere end 200 at vælge imellem.

Men ak og ve - igen blev vi bombarderet

I anledning af Grundtvigs fantastiske be-

fra København / pressen med påbud om
stærke restriktioner og formaninger om at

tydning for os har vi besluttet at afholde en
MINDE / TAKKE / FESTGUDSTJENESTE SØN-

passe på. Det var nærmest det bedste for os

DAG DEN 11. SEPTEMPER KL 10.00.

alle, hvis vi holdt os væk fra kirken for ikke at

Ud over kirkegang, frokost og en Grundt-

være med til at sprede epidemien. Resultatet

vig-sangtime vil der være festtale v/ Bertel

blev også derefter: Der var mange tomme

Haarder, tidligere kirke- kultur- og undervis-

pladser i kirken i juledagene.

ningsminister. Mere om arrangementet i næ-

Nu gælder det 2022. Også den vil gå over

ste kirkeblad.

i historien, idet flere arrangementer allerede

Vi ser frem til at snakke med jer om vores

er blevet udsat. På grund af restriktionerne

kirkeliv i øvrigt på vores generalforsamling

i Europa kommer vores konfirmander des-

den 10. marts kl. 19.00. Se indkaldelsen med

værre heller ikke til Rom dette forår. AK JA.

dagsorden andetsteds i bladet.

Men modet har vi ikke tabt. Den danske
Folkekirke og ikke mindst vores egen kirke og

Ja heldigvis er der mange ting at glædes
over og glæde sig til.

menighed skal vi alle værne om. Det at høre

Bestyrelsen siger velkommen nytår

til, at have et sted at gå hen såvel i sorg som

- og velkommen her

i glæde, at synge sammen og at høre gode
prædikener og mødes med andre er en fæl-

OBS - OBS

les folkelig nødvendighed for os alle. Og så

På grund af den fortsatte coronasmitte lever

har vi to dygtige præster, der byder ind med

vi jo i denne tid med restriktioner og dermed

mange spændende ting ud over søndags-

også med flytninger og aflysninger af vore

gudstjenesterne.

arrangementer i valgmenigheden. Derfor er

I år er det 150 år siden Grundtvig døde.

det vigtigt, at man med jævne mellemrum

Denne store danske forfatter, teolog, digter

tjekker vores hjemmeside: www.holste-

- særlig kendt som salmedigter - mv. har haft

brovalgmenighed.dk for at se, om der skulle
være ændringer i forhold til det, der står i
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kirkebladet.

NYT FRA KUNSTUDVALGET
I februar måned kan vi endnu nå at glæde os over Majlis Dybkjærs billeder. Som
omtalt i forrige kirkeblad er Majlis inspireret af naturen, specielt træerne og de vilde blomster, hvilket tydeligt ses på billederne. I marts og april måned vil man kunne
se værker af Marian Russell Bojsen fra Holstebro. Marian Bojsen maler med stærke
farver – blomster og portrætter. Hun har sidste år udstillet på Vestjyllands Kunstpavillon og tidligere bl.a. på Vestjyske Kunstneres Efterårsudstilling samt gallerier. I maj
måned vil vi støve vore egne billeder af og hænge dem op indtil juni, hvor vi ser frem
til flotte fotos af naturen.

DANMARKSHISTORIE PÅ UDEBANE

Af Tyge Dinsen

Den danske masseudvandring til USA i åre-

USA’s største koncentration af amerikanere

ne 1860 til 1910 fortjener en stor plads i

med danske rødder.

danmarkshistorien. Det mener lektor og

I turens fortælling om den danske ud-

forfatter Frans Ørsted Andersen, Odense,

vandring vil der blive lagt særlig vægt på

og USA-kender og rejseleder Erik Nørkjær,

den farverige dansk-amerikaner Chris Mad-

Aulum. Derfor har de i 2022 planlagt endnu

sen (1851-1944), som Frans Ørsted Ander-

en tur i danske udvandreres fodspor i ”Guds

sen har skrevet en biografi om.

eget land”.

Rejsen, der foregår 7.-20.september

- Det er, siger Erik Nørkjær, en anderle-

2022, er en fortælling om udlængsel, vir-

des højskolerejse, der byder på historisk og

ketrang og hjemve, men kan også opleves

kulturelt indhold, storslået natur samt ægte

som et 14-dages krydstogt i ”Danmarkshi-

wild west–stemning i personlige møder

storie på udebane” med naturoplevelser og

med dansk-amerikanere i hjertet af USA.

et indblik i USA’s historiske rolle som ind-

De danske udvandrere tog deres kultur

vandringsland.

med sig til det fremmede. De byggede høj-

Rejsebrochure og yderligere information

skoler, kirker og forsamlingshuse. Det førte

kan rekvireres hos Erik Nørkjær (se neden-

ofte til strid på prærien mellem missions-

for). Der er tilmeldingsfrist 30. april 2022 for

folk og grundtvigianere. Her blev de kaldt

interesserede til turen. Rejseledere: Frans

”Holy Danes” og ”Happy Danes”. En religi-

Ørsted Andersen, Odense, tlf. 21653749,

onskrig, der havde sit epicenter i tvillingeby-

frans@edu.au.dk. Erik Nørkjær, Aulum, tlf.

erne Elk Horn og Kimballton. Netop her er

21615501, enorkjaer@gmail.com
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MØDER OG ARRANGEMENTER
5. februar kl. 10.00: Højskoledag i Skolega-

drag for både forældre/bedsteforældre, un-

de 32

dervisere (og de unge selv – 16+), hvor Chr.

Kl. 10.00: Morgensang og velkomst (i Skole-

Hjortkær taler direkte til alle unge, som ople-

gade)

ver stress og mindreværd i dette samfund af

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

umulige idealer og krævende præstations-

den som det vigtigste forsvar – om kynisme

krav. Chr. Hjortkær har netop skrevet en bog

og omsorg i kampen for en bedre og grønnere

om dette emne og giver her et tankevæk-

verden”. Lea Korsgaard er medstifter og chef-

kende foredrag, som gør det lettere for os at

redaktør på netavisen Zetland. Har tidligere

forstå nogle af årsagerne bag mange af vore

arbejdet som journalist på Berlingske Tiden-

unge menneskers udfordringer i livet.

de og Politikken, ligesom hun har skrevet do-

Entré: kr. 75,00. Tilmelding ved mail til:

kumentariske beretninger i bogform, senest

piaeslund@hfri.dk

i 2017 ”Den der råber lyver”. Har også vundet
flere priser – bl. a. som Årets Redaktør.

10. marts kl. 19.30: Valgmenighedens or-

Kl. 12.00: Middag

dinære generalforsamling. Se dagsorden

Kl. 12.45: Fællessang

andetsteds i bladet.

Kl. 13.30: Odinteatret opfører en forestilling i
kirken, og den varer ca. en time.

17. marts kl. 19.00: Teologisk aften mellem det missionske og det grundtvigske.

Højskoledagen arrangeres i samarbejde

Luthers-missionsk præst, Martin Bangsø fra

med Holstebro Højskoleforening. Pris kr.

Sønderjylland, diskuterer med Caspar Wen-

200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen

zel Tornøe. De to præster vil diskutere kri-

eller Anna Thordal-Christensen senest den

stendommens sandhed og sandhedens for-

29. januar.

skellige versioner med tilbageblik på fortiden
og med henblik på fremtiden. Kan man over-

24. februar kl. 14.30-16.00: Minikonfirman-

hovedet tale om, at det kristeligt set er bed-

derne begynder. Se flere informationer an-

re at være missionsk frem for grundtvigsk?

detsteds i bladet

Eller omvendt? Vi taler om de voldsomme
forskelle, men netop fordi vi opsøger lighe-

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

derne. Velkommen til en spændende aften,

skole med Chr. Hjortkær, Silkeborg Højskole.

hvor vi taler om det, vi ellers ikke taler om.

”Utilstrækkelig” er et tankevækkende fore-

Alle – også kættere er velkomne.
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27. marts kl. 16.00: Koncert i valgmenig-

gerskab: ”Hvordan ser vi i DGI vores bidrag til

hedskirken med duoen Preussler og Schou,

folkeoplysningen?”

klassisk sang og klaver. Duoen, der udgøres
af Cathrine Støving Preussler og Charlotte

Pris kr. 275,00, der indbetales kontant på da-

Schou Jensen – begge uddannet fra Syd-

gen eller på mobilepay: 518210. Tilmelding

dansk Musikkonservatorium i Esbjerg, har

senest 19. april på tlf.: 9748 1322 eller mail:

arbejdet sammen i mange år. Entré kr. 50,00.

kontor@folkeuniversitetscenteret.dk

7. april kl. 19.00: Fællessang i valgmenig-

16. maj kl. 19.30: Festlig koncert i valgme-

hedskirken fra den nye højskolesangbog.

nighedskirken med elever fra Orkesterefter-

Aftenen ledes af Mette Sanggaard, medlem

skolen. Kom og hør de dygtige unge danske

af sangbogsudvalget for den nye udgave af

og internationale talenter, når de optræder

højskolesangbogen og forstander på Olle-

med kor og kammermusik. Gratis entré.

rup Efterskole – Sang & Musik. Entré kr. 50,00.
23. maj kl. 19.00: Koncert i valgmenig23. april kl. 9.30-16.00: Møde på Skærum

hedskirken med Musica Ficta. Holstebro

Mølle: Dannelse og folkeoplysning for en

Friskole, der er udvalgt til at være en ”Syng-,

ny tid

spis- og snakskole”, er medarrangør af denne

Kl. 9.30: Ankomst og kaffe

unikke begivenhed, der tager udgangspunkt

Kl. 9.45: Velkomst. Sekretariatschef Lise Kors-

i højskolesangbogen og varer ca. 75 minut-

gaard, Vartov: ”Fremtiden for Grundtvigsk

ter. Foruden koncerten og fællessang vil der

Forum”

være et let traktement. Tilmelding og pris vil

Kl. 10.15: Brian Degn Mårtensen, pædagogisk

senere blive oplyst i kirken og på hjemmesi-

filosof og samfundsdebattør: ”Skolens dan-

den.

nelses- og oplysningsopgave i dag. Har arven
fra Grundtvig stadig betydning?”

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

Kl. 12.00: Frokost

borg. Grundlovstalen holdes i år af generaldi-

Kl. 12.45: Trine Trinskær, højskoleforstander

rektør i Danmarks Radio, Maria Rørbye Rønn.

og formand for Folkehøjskolernes Forening

Flere informationer senere.

i Danmark: ”Det danske ideal om folkeoplysning og dannelse må ikke stivne, hvis også

25. juni: Årsmøde i Foreningen af Fri- og

fremtidige generationer skal leve i et demo-

Valgmenigheder i Ubberup. Flere informati-

krati.

oner bl. a. vedr. tilmelding senere.

Kl. 14.00: Kaffe
Kl. 14.30: Mogens Kirkeby, DGI, politisk ansvarlig for Folkeoplysning & Aktivt Medbor-
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN
1. februar – 1. juni 2022
6. februar

Sidste s. e. H3K

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

13. februar

Septuagesima

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

20. februar

Seksagesima

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

27. februar

Fastelavn

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

6. marts

1. s. i fasten

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

13. marts

2. s. i fasten

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

20. marts

3. s. i fasten

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

27. marts

Midfaste

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

3. april
Mariæ bebudelsesdag
kl. 10.00
Trine Hostrup Dige
			 Kirkefrokost
10. april

Palmesøndag

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

14. april

Skærtorsdag

kl. 19.00

Caspar Wenzel Tornøe

15. april

Langfredag

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

17. april

Påskedag

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

18. april

2. påskedag

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

24. april

1. s. e. påske

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

1. maj

2. s. e. påske

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

8. maj

3. s. e. påske

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

13. maj
Bededag
kl. 10.00
Caspar Wenzel Tornøe
			 Konfirmation
15. maj

4. s. e. påske

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

22. maj

5. s. e. påske

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

26. maj

Kristi himmelfartsdag

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

29. maj

6. s. e. påske

kl. 10.00

Trine Hostrup Dige

5. juni

Pinsedag

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

6. juni

2. pinsedag

kl. 10.00

Caspar Wenzel Tornøe

