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Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.
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KLUMME FRA PRÆSTEN

Fortsættes næste side

Caspar Wenzel Tornøe

”Kristne har kronede dage”. Jeg indrømmer, 

at det af og til er med et vist ubehag, at jeg 

synger med på disse sidste ord af Grundt-

vigs Denne er dagen, som Herren har gjort. 

For at have kronede dage betyder jo, at man 

stortrives: Eja! Det bliver ikke bedre! 

 Søndagen, ”som Herren har gjort”, er 

ganske vist kronet. Den er kronen på ugens 

værk. Og når de engang alle vil være ”gjort 

af Herren”, da vil vort livs dage sandelig være 

kronede – af Helligånden, som Grundtvig 

taler om i sidste vers, og hvis komme vi ser 

frem til at fejre i pinsen. 

 Hvis søndagen er kronen på ugens værk, 

så er pinsen kronen på kirkeårets værk. Her-

fra ”bliver det ikke bedre”, og kunsten bliver 

da at vedligeholde det fulde flor i livstræets 

krone sommeren over. 

 Hele gangen gentager sig så, om Gud vil, 

i næste års færd fra skammel til krone, hvor 

vi, som ”smeltes, støbes i det dunkle” og 

derfor går al kødets gang, er lyset, ”som på 

graven funkle”, et sidste vers i vor livssang 

nærmere. 

 Indtil da gælder det om at elske de lange, 

lyse, kronede nætter, som Herren på disse 

breddegrader velsigner os med. Ja, at elske 

og ikke blot at nyde. For når jeg nyder en is, 

føler jeg ikke, som når jeg elsker, et dybere 

slægtskab med den. Når jeg elsker, bliver 

livets dage og nætter kronede for mig, de 

bliver skønhed, og først dér lever jeg – ende-

løst. 

 Evigheden og livets fyrste kalder, og i kal-

det finder min længsel fred. Stille hjerte sol 

går ned – og op. Alt er, som det skal være, 

livet er, som det synges, og kristne har kro-

nede dage.  

 Så vidt søndagen, Helligånden og kirkens 

indre liv. Men hvordan ser værket ud alle 

ugens øvrige dage, i det øvrige samfund? 

Har kristne også dér kronede dage? 

 Det er nok mere i den sammenhæng, at 

ubehaget opstår. For sandt at sige, så har 

tidsånden større indflydelse på kirken end 

kirken på den. Den trækkes med strømmen 

uden ret at vide, hvordan den skulle trække 

sig. Det trækker ind i rummet ad et vindue 

på vid gab. 

 Dens virke synes reduceret til det, den så 

ofte er blevet kritiseret for, nemlig at funge-

re som åndelig legitimering af de herskende 

magter og verdensanskuelser. 

 Dermed ophæves dens særegne rum, 

dens hellighed, som er evigheden i tiden. Vi 

lever i en tid, som ikke har tid til evigheden. 

 For hvilken nytte gør den? Og hvad kan vi 

bruge den til? Det korte svar på det er, at den 

sætter alt andet, al anden tid, i relief. Men 

det er et relief, der mistes, når man vil ”føl-

ge med tiden”. Men halser efter den uden at 

vide hvorhen. Tidsånden aner jo ikke selv, 
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Fortsat fra forrige side

hvor den vil hen. Så man kommer til at ligne 

den, der løber efter én, som selv løbet efter 

toget – et tog uden destination. 

 Det kan aldrig blive kirkens mission at 

hægte sig på den vogn og med bind for øj-

nene sætte sig mageligt til rette i kupeen, 

der i forvejen er fuldt optaget af lutter blinde 

passagerer. 

 At være kirkegænger og blot for en kort 

stund opholde sig i et rum, hvor talen er om 

evigheden, er vanskeligere end måske no-

gensinde før. Alvoren er anstrengende. Den 

kræver netop, hvad tidsånden forkaster: di-

sciplin. At engagere sig i roen, i det medita-

tive, og fordybe sig i evighedens taletid, kan 

være smertefuldt, for da dukker der sager op 

i sindet, de tilværelsens dybere træk, som alt 

nu om dage kommer an på at fortrænge. 

 Jeg kom til at le af et godt hjerte, da min 

kollega i Herning, Morten Kvist, som til sep-

tember træder af på alderens vegne, anty-

dede nødvendigheden af en kirkegænger-

skole. Er vi nu derhenne, hvor kirkegænger 

er noget, man skal uddannes til? Vil det se 

godt ud på CV´et? Jo mere jeg tænker over 

det, jo bedre forekommer idéen mig. Men 

svær at gennemføre. Skulle den som køre-

prøven bestå af en teoretisk og en praktisk 

del? 

 Du vises et billede af en præst, der 

står med kalken vendt mod menigheden. 

Spørgsmålet er: Hvad gør du? a) rejser dig 

op og gør klar til at gå til alters, b) overvejer, 

hvad du kan få tiden til at gå med, mens de 

andre render derop, c) rækker hånden op og 

spørger præsten, om man han først vil for-

klare, hvad det går ud på? Ja, der er ikke kun 

ét rigtigt svar. Eller måske får du billedet af 

en salmetekst, hvorunder der står: ”Denne 

salme skal nu synges”. Du kender den ikke 

og forstår ikke halvdelen af ordene. Hvad 

gør du? a) Du finder trøst i den tanke, at på 

trods af din vankundighed kan intet skille 

dig fra Guds kærlighed, b) du håber på bedre 

søndage, og efter gudstjenesten beklager 

du dig over salmevalget og kirkeskatten, c) 

du vælger at højne dit kundskabsniveau og 

beder præsten om næste gang at sende dig 

salmerne på forhånd, så du kan slå alle orde-

ne op og øve dig på melodien. 

 Ja, det lyder måske ikke så alvorligt; men 

sandheden er, at der intetsteds i livet kan 

finde et engagement sted, hvor der ingen 

mål sættes, og hvor der ikke kræves et mini-

mum af anstrengelse for at nå dem. 

 Ved gennem de sidste mange årtier at 

have fjernet alle forventninger til kirkegæn-

gerens egen indsats har man på engage-

mentets bekostning villet øge rummelig-

heden med ligegyldigheden til følge. Ved 

at demokratisere alting ned i børnehøjde 

har man tillige afskaffet voksenhøjden som 

mål, f.eks. har man berøvet konfirmationen 

det vigtige element at være adgangsbillet til 

nadveren. 

 Det vil jeg alt sammen sige lidt mere om 

til vores kirkefrokost efter høstgudstjene-

sten den 2. oktober, som igen i år er med 

deltagelse af Klassiske dage. Vi vil her få lej-

lighed til sammen at drøfte, hvordan man nu 

om dage danner menighed.
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 Så tosset er idéen om en kirkegænger-

skole egentlig heller ikke. Den findes jo al-

lerede i form af konfirmandforberedelsen. 

Spørgsmålet er blot, om det kun skal være 

én gang i livet, eller om det ikke er alt for lidt. 

 I skrivende stund er der 24 timer til kon-

firmationsgudstjenesten, som der ”til en 

afveksling” kun er én enkelt af (de sidste to 

år har der pga. deltagerbegrænsning nemlig 

været flere samme formiddag). Det bliver 

for mig en stor glæde at opleve en fyldt kir-

ke. Eneste udfordring bliver, at de 18 konfir-

mander kommer til at stå meget tæt oppe 

ved alteret. Lige den dag plejer der dog at 

være god disciplin, så det går nok. 

 Konfirmationen store bededag er san-

delig en kronet dag, en signet dag, som vi 

derfor også indleder med at synge. Kronede 

dage havde vi også med konfirmanderne på 

vores tur til Sønderjylland. Der var høj him-

mel, sol og godt humør. Og vi havde med-

bør. For dér, med farverig fart hen over en 

af verdens største strande, som det fremgår 

af forsidebilledet, kronedes vore dage med 

vind i sejlene. 

 Med ønsket, uanset livsvilkårene, om en 

sommer i livstræets krone, 

 Caspar

Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af 

døde, så ny bliver himmel, ny bliver jord, en 

verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og 

gør det klart: den morgenstund, du kommer, 

da gryr en evig sommer (DDS 725. v. 5).

AUTORISATION

Kære valgmenighedsmedlemmer,

Vi har stadigvæk brug for, at I sørger for at opdatere jeres autorisation i skattemap-

pen, da denne kun gælder i 5 år. Er du i tvivl, om din autorisation kan være udløbet, 

kan du til enhver tid gå til ”Fornyelse af autorisation” ved at gå ind i skattemappen og 

gøre følgende:

1.  Fjern fluebenet ud for ”Skatteattest med indkomstoplysninger” og sæt fluebenet 

på ny. Derved fremkommer ny dato.

2.  Gå helt ned i bunden af siden og klik på ”Godkend”.

3. Nu er skatteautorisationen fornyet 5 år frem. 

På valgmenighedens hjemmeside er der ligeledes en beskrivelse af, hvordan man gør 

det, og man kan selvfølgelig også henvende sig til kassereren eller forretningsføreren 

og få hjælp.
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Vi orker næsten ikke høre mere om det – 

men Corona gjorde mange benspænd for 

os de forgangne to år. Bedst som vi troede, 

at præst og konfirmander kunne komme til 

Rom, blev denne tur aflyst i 11. time.

 Hurtigt blev bestyrelse og præster dog 

enige om, at konfirmanderne ikke skulle 

snydes for en eller anden form for tur. I år gik 

turen så til Ribe og Sønderjylland. Og det har 

vi ikke fortrudt. Torsdag den 21. april kl. 7.30 

kørte 18 konfirmander, 2 præster og 3 frivil-

lige mod det sønderjyske. Solen skinnede, 

og vi sang ”I østen stiger solen op” så højt, 

at selv buschaufføren Aksel tænkte: Det her 

bliver en god tur.

 Første stop var Ribe. Konfirmanderne 

blev sluppet løs og fik lov at inspicere byen 

på egen hånd. En smuk by, der i 700-tallet var 

en international handelsby, hvortil uden-

landske handelsmænd kom sejlende for 

at handle på markedspladsen, hvor dom-

kirken ligger nu. Også den katolske munk 

Ansgar, kaldet Nordens apostel kom til Ribe. 

Foran Ribe Domkirke er der tre statuer, som 

konfirmanderne ikke kunne dy sig for at 

klatre op på. Den ene er Ansgar, men vi fik 

også lige genopfrisket, hvem Hans Tausen 

og Brorson er. Klokken 11 åbnede kirken, og 

vi fik lov at komme ind. Inde i kirken var det 

udsmykningerne af apsis (rundingen bag 

alteret), der fangede konfirmandernes øjne. 

COBRA-kunstneren Carl Henning Pedersens 

farvestrålende kalkmalerier, mosaikker og 

glasmosaikker, der forestiller fantasifigurer, 

mennesker, heste, stjerner og skibe udfyl-

der rummet, og dagens lys ændrer hele ti-

den den smukke oplevelse.

 Jeg var så heldig at lytte til nogle af de 

kloge betragtninger, som flere af konfir-

manderne kom med.  Nogle af os havde 

mod på at gå op i tårnet. Der var 248 trin der-

op, så benene syrede godt til. Til gengæld 

var vi imponerede over udsigten, og det var 

et perfekt spot for selfies og snaps.

 Efter domkirken spiste vi frokost i haven 

bag Heksemuseet. En af museets ansatte 

fortalte os om heksejagt generelt, hvilke 

konger der særligt frygtede og hadede hek-

sene, hvorfor der blev indledt heksejagt, og 

om Ribes særlige historie, hvad angår hek-

Konfirmandturen

IKKE ALLE VEJE FØRER TIL ROM
Trine Dige
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Fortsættes næste side

se. På egen hånd gik vi derefter rundt og så 

og lyttede til denne mørke del af Danmarks 

historie. Et flot museum af høj standard. In-

den turen gik til Møgeltønder, nåede vi om-

kring Sct. Catharinæ Klosterkirke, hvor den 

lokale sognepræst viste os rundt.

 Efter Ribe gik turen til Møgeltønder. Med 

lidt forsinkelse (jeg er ikke god til at beregne 

afstande) ankom vi til Møgeltønder, hvor 

vi (udover at jeg forgæves måtte gå bods-

gang hos kirkens graver) fik en meget grun-

dig indføring i Møgeltønders lokalhistorie, 

byens rolle som rent dansk, ”Schackerne”, 

loftsudsmykningen og flere kalkmalerier. 

 Tønder var det næste stop. Her så vi en 

lidt anden type kirke. Hvor de andre kirker, 

vi indtil videre havde besøgt, var meget 

gamle, er Tønder Kristkirke fra reformatio-

nen. Brorson var præst i Tønder og virkede 

som præst for den danske menighed fra 

1729 til 1737. Herefter tog han til Ribe, hvor 

han blev han stiftsprovst og i 1741 biskop 

for Ribe Stift.

 Sognepræsten fortalte om ”den store 

krig”, som i sønderjydernes bevidsthed er 1. 

verdenskrig, Vi lærte om, hvad et lektorium 

er, og at der kun findes 3 kirker i Danmark, 

der har et sådant lektorium. 

 Alle de præster, fortællere og guider, vi 

mødte i løbet af dagen, var dybt imponere-

de over konfirmandernes evne til at lytte og 

spørge interesseret – men efter en lang dag 

med kirker og danmarkshistorie trænger 

man til en is. Tønder er en hyggelig og smuk 

by med både ”Normal”-butikker og isbutik-

ker – så der blev tanket op. 

 Sidste stop på torsdagsturen var sluser-

ne ved Højer. Længst mod vest ligger det 

flade marsklandskab og Vadehavet.

 Her er store vidder og en horisont så 

uendelig, at man kan føle sig ganske lille på 

kanten af havet. Vadehavet er det ene øje-

blik tørlagt bund, så langt øjet rækker, og få 

timer senere fuldstændigt oversvømmet af 

havet. Vi trængte til at blive blæst lidt igen-

nem. Det er første gang, jeg besøgte stedet, 

og jeg kan varmt anbefale, at man slår et 

smut forbi. Meget imponerede og smukt.

 Ved 18-tiden ankom vi til Vadehavslejrs-

kolen i Emmerlev. Vores sekretær, Anna, 

kendte på forhånd dette skønne sted, hvor 

vi skulle overnatte. De unge mennesker 

hjalp med at pakke ud, og så var det tid til 

fodbold på plænen, bordfodbold og diverse 

andre spil inden aftensmaden. Per fra Sko-

legade havde lavet lækker salat og lasagne. 
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Uden Mona (kasserer) og Kristians (Monas 

mand) hjælp var det endt i kaos – men med 

en udførlig arbejdsplan, der trækker på lan-

ge erfaringer i efterskoleverden, kørte alt ef-

ter en snor. Efter aftensmaden var der over-

skud til at gå ud til vandet, inden der blev 

serveret kage og juice.

 Præster er ikke, hvad de har været – eller 

også er vi bare ikke vant til 18 livlige unge 

mennesker. I hvert fald faldt vi i søvn, og 

Mona og Kristian måtte kæmpe med at få 

ro på sovepladserne kl. 23. Tak for det! Vi an-

dre hørte absolut ingenting.

 Efter morgenmaden fredag morgen var 

der morgensang. Caspar spillede guitar, og 

vi sang ”Den sigende dag” på den melodi, vi 

nu engang kender. 

 Så gik turen til Rømø. På stranden stod 

20 blokarts linende op. Vejret var perfekt 

– skyfri himmel og god vind. Blokart er en 

slags optimistjolle på hjul. Hjelmene og sik-

kerhedsselerne blev spændt, og så gik det 

ellers derudad på stranden. Det var enormt 

sjovt – og der blev hvinet og grinet. 

 Vi er aldrig blevet lovet, at livet skulle 

være retfærdigt - og indrømmet, jeg var ikke 

den bedste i øvefasen – ikke desto mindre 

vandt jeg kapløbet – og der var mere end én, 

der synes jeg blærede mig lidt rigeligt med 

den sejr.

 En skøn tur var ved at være ved vejs ende. 

Vi sluttede af med frokost på en dejlig re-

staurant. Konfirmanderne fik lov at vælge 

frit fra menukortet. Det samme gjorde vi 

voksne. Burgere, stjerneskud m.m. smagte 

skønt, og mætte i maven kunne turen nu gå 

mod Holstebro.

 En skøn tur, som jeg i den grad er glad 

for, at jeg kunne få lov at være en del af. 

Som Anna sagde i mikrofonen i bussen, da 

vi nærmede os byskiltet i Holstebro: Det er 

dét, en valgmenighed kan – give sine unge 

mennesker sådan en tur helt gratis. Vi håber, 

de unge vil huske det og fortsat være med-

lem i årerne fremover.

 Tusind tak til alle, der gjorde turen mulig: 

til konfirmanderne, til Anna, Mona og Kri-

stian. 

 Vi kan ikke andet end glædes over, at 

selvom alle veje i denne omgang ikke førte 

til Rom, så kan Sønderjylland også noget – 

og når alt kommer til alt, afhænger succesen 

af sådan en tur jo også af, hvem man er sam-

men med. 

 Trine

Fortsat fra forrige side
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KONFIRMANDER 2022

Maja Bro Andersen, Emil Bang Bovard, Lucia Kørvel Seidelin Hune, Frida Stens Jensen 

Emma Nørgaard Mogensen, Micas Lyngsø Møller, Tøger Kastberg Nielsen 

Astrid Allansdóttir Nygaard, Adam Alexander Perghe, Frederik Pinholt, Abel Emil Raya 

Clara Würtz Sejthen, Freja Sól Snæland, Sofia Sæther, Henry August Ressem Sørensen 

Alexander Basselbjerg Toft, Anders Kristian Virenfeldt, Silas Hollmann Øland

KONFIRMATION 2023 OG KONFIRMANDINDSKRIVNING

Konfirmationen er store bededag fredag den 5. maj 2023 kl. 10. Konfirmandindskriv-

ningen for konfirmandholdet 2022/23 afholdes torsdag den 1. september 2022 kl. 

19 med indledende gudstjeneste i kirken samt efterfølgende møde og indskrivning 

i valgmenighedens lokaler Skolegade 32. Man bedes medbringe dåbsattest eller evt. 

navneattest. Datoer og nærmere redegørelse for forløbet, herunder Rom-tur, med-

deles på mødet.  
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NYT FRA KUNSTUDVALGET

I juni, juli og august 2022 glæder vi os til at se flotte fotos, primært rejsebilleder, taget 

af Finn Nikolai Østergaard fra Jegindø. Ud over sin interesse for foto er Finn Øster-

gaard også udøvende cellospiller.

Fra september og frem til december vil Mette Kølbæk Christensen fra Holstebro vise 

os sine billeder. Mette arbejder som geolog og er inspireret af naturen. Hun maler og 

tegner naturalistisk og giver gerne billederne et lille spændende tvist. 

PERSONALIA

Døbte: 

Adam Alexander Perghe

Oskar Holzendorff Axelsen

Anna Rosendal Nielsen

Døde: 

Grethe Nørgaard Dahl

Karen Marie Sørensen

Kristen Kristensen Agergaard

Kristian Odgaard Slot

Rasmus P. Vissing

Vielser: 

Josefine Victoria Skov 

og Christian Nørremark

FORMIDDAGSMØDERNE

I efteråret vil der tre torsdage være formiddagsmøder, som er en række uformelle 

tilbud, der løber over 3 formiddage i løbet af efteråret – og hvor præsterne skiftes 

til at tage et emne op. Det kan handle om skønlitteratur, Grundtvig og sjælesorgen, 

musik, en film, eller hvad præsten nu finder på. På torsdagsmøderne vil der ligeledes 

være plads til, at vi sammen kan tale om dagens emne og / eller udveksle erfaringer 

og komme med input. I efteråret ligger de om formiddagen, og til foråret planlægges 

de som studiekredse om aftenen.
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NYE BESTYRELSESMEDLEMMER:

Per-Gøran Paavo

Jeg hedder Per-Gøran 

Paavo, er fra Kiruna i det 

nordligste Sverige og har 

boet i Danmark siden 1994.

 Jeg er 57 år og er gift med Pia. Sammen 

med hende og qua det, at vores søn gik i fri-

skole på Lægårdvej, har jeg været i kontakt 

med valgmenigheden igennem mange år. 

Min interesse for kirkelivet er de sidste par år 

blevet stærkere. Jeg værdisætter kirkens rol-

le som giver af sammenhængskraft i sam-

fundet. Vi har brug for fælles referenceram-

mer. Bl.a. via mit arbejde som sygeplejerske i 

den kommunale psykiatri er jeg blevet mere 

og mere overbevist om, at den tidsånd, hvor 

den enkelte er ene ansvarlig for sin lykke og 

fremgang, sætter et ulideligt pres på os.

 Hvad vil jeg så arbejde for i bestyrelsen? 

Jeg vil arbejde for et stærkt fællesskab bl.a. 

gennem fælles arrangementer. Jeg kunne 

tænke mig, at kirken kunne være et naturligt 

socialt mødepunkt.

Lars German Hagsten

Jeg hedder Lars German 

Hagsten og er 53 år gam-

mel. Jeg bor i Holstebro 

sammen med min hustru, 

Tina. Vi har tre børn, Marie-Louise, Anna-So-

fie og Cecilie, som alle er konfirmeret i Hol-

stebro Valgmenighed.

 Jeg arbejder på Aarhus Universitet, hvor 

jeg underviser og forsker inden for ingeniør-

faget.

 De sidste mange år har jeg desuden væ-

ret engageret i bestyrelsesarbejdet på Hol-

stebro Friskole, der også vægter fællesska-

bet, den gensidige tillid, tid til fordybelse og 

det levende ord - blandt meget andet.

 I bestyrelsen vil jeg arbejde aktivt for at 

støtte op om de mange gode aktiviteter, 

som allerede foregår. Jeg sætter stor pris på, 

sammen med andre, at skabe og videreud-

vikle på rammer og indhold.

Kate Raya

Jeg hedder Kate Raya og var så 

heldig at blive valgt ind i valg-

menighedens bestyrelse ved 

den sidste generalforsamling.

 Jeg er 57 år gammel og mor til Abel, som 

lige er blevet konfirmeret i valgmenigheden, 

Jeg er gift med Carolina. Abel og jeg har væ-

ret medlemmer af valgmenigheden siden 

februar 2009, og Abel blev døbt i vores kirke 

den 1. marts samme år.

 Jeg er tidligere fysioterapeut, men blev 

desværre førtidspensioneret for næsten 2 

år siden efter en ulykke, hvor jeg pådrog mig 

en alvorlig hjernerystelse. Jeg kan derfor 

ikke klare et almindeligt job mere, men jeg 

ser meget frem til at lægge kræfter i besty-

relsesarbejdet i kirken og dermed spille en 

mere aktiv rolle i Holstebro Valgmenighed. 

 Jeg ved, at der er nok at tage fat på med 

stor respekt for traditioner og de projekter, 

der allerede er sat i søen, men også med et 

øje for nye tiltag.
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NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Mette Krog

Til valgmenighedens generalforsamling 

sagde vi i bestyrelsen farvel til Karen Bjerre 

Madsen, som gennem mange år har været 

Holstebro Valgmenighed en god formand. 

Vi sagde stor tak for hendes flotte arbejde, 

og også her i bladet skal der lyde en stor tak 

til Karen. Ligeledes sagde vi også farvel og 

stor tak til Bo Bertel og Tove Agerbo, som 

også efter mange år holder med bestyrel-

sesarbejdet. Tre nye medlemmer er trådt 

ind i bestyrelsen: Kata Raya, Per Paavo og 

Lars Hagsten. Jeg selv kom i bestyrelsen 

sidste år og er nu tiltrådt som formand og 

glæder mig til arbejdet. Vi vil fortsat arbejde 

på at lade vores menighed være et dejligt 

sted for fællesskab, glæde og tryghed såvel 

i kirken som til vore andre arrangementer. 

Desuden vil vi gerne værne om en god ar-

bejdsplads for vores ansatte. 

Bestyrelsen bliver bakket op af både jer 

som medlemmer, men også af de mange 

frivillige, som hjælper os med kirketjener-

opgaver, rengøring, blomster, kunst, musik, 

kirkeblad. Stor tak til alle jer. 

Vi genoptager den stående kirkekaffe i kir-

ken den sidste søndag i hver måned. Efter 

gudstjenesten inviterer bestyrelsen på kaf-

fe og te og en småkage. Her kan vi mødes 

ganske uformelt til snak og rart samvær. Af 

andre gode arrangementer beder jeg jer om 

at kigge vores kirkeblad godt igennem. Der 

er mange spændende arrangementer i stø-

beskeen.

Konfirmanderne har sammen med Caspar 

og Trine og gode folk fra bestyrelsen haft 

et par dejlige dage i Sønderjylland. Bededag 

ønsker vi årets konfirmander tillykke og hå-

ber, at alle familierne får en dejlig festdag. 

Glædelig sommer til jer alle.
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5. juni kl. 14.00: Grundlovsmøde på Nr. 

Vosborg. Grundlovstalen holdes i år af ge-

neraldirektør i Danmarks Radio, Maria Rør-

bye Rønn, og overskriften er: Demokrati, 

folkeoplysning og sammenhængskraft. Des-

uden vil der være taler af et par unge elever 

fra Holstebro Friskole. Som sidste punkt vil 

DGI-Vestjylland arrangere en lille gymnasti-

kopvisning på plænen uden for foredrags-

salen. 

 Det er gratis at deltage i grundlovsmø-

det, og der vil være mulighed for at bestille 

kaffe og kage, der koster kr. 100,00 og skal 

bestilles på forhånd på Nr. Vosborgs hjem-

meside: https://nrvosborg.dk/arrangemen-

ter/grundlovsmoede/. 

 Endvidere er der mulighed for at deltage 

i en pinsefrokost (= Social Dinning), hvilket 

også skal bestilles på forhånd på samme 

hjemmeside. 

25. juni: Årsmøde i Foreningen af Fri- og 

Valgmenigheder i Ubberup Valgmenighed. 

Program med oplysning om tilmelding og 

pris er lagt frem i kirken og kan findes på 

hjemmesiden for Foreningen af grundtvig-

ske Valg- og Frimenigheder. 

 Tilmelding samlet fra Holstebro Valgme-

nighed senest 31. maj til Mette Krog eller 

Anna Thordal-Christensen.

25. august kl. 10.00 – 27. august kl. 17.00: 

Kulturmødet på Mors. I år vil Skærum Møl-

le-udvalget under Grundtvigsk Forum være 

at finde på festpladsen i Nykøbing Mors. 

Udvalget har sit eget telt med mange gode 

indslag fra både valgmenighederne og øvri-

ge samarbejdspartnere. Alle er velkomne til 

at besøge Kulturmødet, og programmet bli-

ver offentliggjort den 20. juni og kan findes 

på: info@kulturmodet.dk 

1. september kl. 19.00: Konfirmandind-

skrivning. Flere oplysninger andetsteds i 

bladet. 

Torsdag den 8. september kl. 17.00: 

Grundtvigs fødselsdag. Fejringen indle-

des med en gudstjeneste i Råsted Kirke, 

hvor valgmenighedspræst Finn Tarpgaard, 

Aulum, prædiker.

Kl. 18.00: Middag på Skærum Mølle, Skærum 

Møllevej 4, 7570 Vemb.

Kl. 19.00: Festtale v/ valgmenighedspræst 

Morten Kvist, Herning: Om sammenhæn-

gen mellem kristendom, sund fornuft og 

folkeoplysning hos Grundtvig – en (næsten) 

uafbrudt tradition i dansk skole- og åndsliv. 

Aftenen byder også på højskolesang og 

præsentation af bogen ”Grundtvig: Dan-

marks store mand”, som Grundtvigcenteret 

udgiver i anledning af 150-året for Grundt-

vigs død. 

MØDER OG ARRANGEMENTER
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Fortsat fra forrige side

Pris for middag med drikkevarer, dessert og 

kaffe: kr. 200,00, der betales ved indgangen 

(kontant eller mobilepay).

 Tilmelding: senest mandag den 5. sep-

tember til: 9748 1322 eller mail: kontor@fol-

keuniversitetscenteret.dk. 

 Aftenen arrangeres af Grundtvigsk Fo-

rums Skærum Mølle-udvalg.

Søndag den 11. september: Mindefest i an-

ledning af 150-året for Grundtvigs død.

Kl. 11.30: Gudstjeneste i valgmenighedskir-

ken, Skolegade 29, 7500 Holstebro

Kl. 13.00: Frokost i Skolegade 32

Kl. 14.00: Sangtime med John Fischer, leder 

af Holstebro Friskole

Kl. 15.00: Foredrag v/ Bertel Haarder

Tilmelding til Mette Krog (mettelouise-

krog@gmail.com) eller Anna Thordal-Chri-

stensen (thordal-christensen@webspeed.

dk) senest 4. september. Pris inkl. frokost: 

kr. 150,00. 

Torsdag den 15. september kl. 19.30: Or-

gelkoncert med organist Louise Boll, der vil 

spille en bred vifte fra orgellitteraturen. 

Louise nærer en stor passion for den klas-

siske musik og arbejder både som solist, 

akkompagnatør, kammermusiker og un-

derviser. Hun har spillet adskillige koncerter 

i Danmark og har desuden givet koncert i 

Tyskland, Norditalien og på Sicilien. Louise 

debuterede i september 2019 fra solistklas-

sen ved Det jyske Musikkonservatorium 

i Aarhus, hvor hun ligeledes har taget sin 

bachelor samt kandidat som organist med 

cembalo som sidefag. Til daglig er Louise an-

sat som organist i Fredenskirken i Aarhus og 

arbejder herudover som freelancemusiker. 

Entré kr. 50,00.

22. september kl. 10-12: Formiddagsmøde 

i Skolegade v/ Caspar Tornøe. Flere informa-

tioner andetsteds i bladet.

2. oktober kl. 10.00: Høstgudstjeneste 

med deltagelse af Klassiske Dage. Efter 

gudstjenesten kirkefrokost i Skolegade 32, 

hvor Caspar kommer med et oplæg, hvoref-

ter der vil være en fælles drøftelse om me-

nighedsdannelsen i dag. 

9. oktober: Efterårsmøde for de Midt- og 

Vestjyske Valgmenigheder arrangeres i år af 

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed.

Kl. 10.30: Gudstjeneste i Vind Kirke v/Finn 

Tarpgaard

Kl. 12.00: Middag i Vind Landsbycenter, Vind, 

Holstebrovej 20, 7400 Holstebro

Kl. 12.45: Sangkvarter

Kl. 13.00: Foredrag v/ Michael Brautsch: 

”Et servicetjek på tilværelsen”. Michael 

Brautsch er foredragsholder, forfatter og 

sognepræst i Frederiksberg Sogn, og han 

har holdt et utal af foredrag og kurser inden 

for den eksistensfilosofiske retning på sko-

ler og arbejdspladser, for foreninger og for-

skellige fagforbund, på tværs af kulturer og 

religiøse baggrunde. Altid på jagt efter det, 

der binder os sammen som mennesker i vo-
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res eksistens, i vores søgen og spørgen og i 

vores nysgerrighed.

Kl. 14.30: Kaffe, sang og afslutning.

Tilmelding: senest 2. okt. til Finn Tarpgaard, 

tlf.: 9747 2413, mail: praest@avv-valgmenig-

hed.dk. Pris: 250,00 kr.

12. oktober kl. 19.00: Forfatteraften på 

Holstebro Bibliotek med forfatteren Jes-

per Bugge Kold, der netop har udgivet den 

anmelderroste romanen ”Tre dage i april”, 

som han har skrevet sammen med Mich 

Vraa. Bogen handler om Dagmar, som er på 

vej ned gennem det sønderrevne Tyskland 

med en af Folke Bernadottes hvide busser 

for at redde fanger hjem fra koncentrations-

lejrene. 

Jesper Bugge Kold fortæller både om hi-

storien bag romanen og om at skrive bøger 

sammen med Mich Vraa.

Foredraget arrangeres i samarbejde med 

højskoleforeningen og biblioteket. 

Entré kr. 95,00, og billetter kan købes via bib-

liotekets hjemmeside og ved skranken. 

13. oktober kl. 10-12: Formiddagsmøde i 

Skolegade v/ Trine Dige

27. oktober kl. 19.00: Efterårsmødet er i år 

en kirkekoncert med skuespiller og sanger 

Kurt Ravn, der akkompagneres af Carl-Ulrik 

Munk-Andersen. Koncerten foregår i valg-

menighedskirken og arrangeres i samarbej-

de med Holstebro Højskoleforening. Flere 

informationer senere. 

2. november kl. 16-17: Solhvervsmøde i kir-

ken v /Caspar Tornøe

6. november kl. 16-17: Koncert i valgme-

nighedskirken med blæserkvintetten Nord-

vind, der spiller nordisk blæsermusik. Entré 

kr. 100,00.  

9. november kl. 18.00: Vi fejrer mortensaf-

ten i Skolegade med spisning og foredrag v/ 

kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro: 

Sådan er det at være øverste chef i kommu-

nen.

 Tilmelding til Mette Krog eller Anna 

Thordal-Christensen senest 3. november. 

Pris kr. 200,00. 

16. november kl. 16-17: Solhvervsmøde i 

kirken v /Caspar Tornøe

17. november kl. 10-12: Formiddagsmøde i 

Skolegade v/ Trine Dige

23. november kl. 16-17: Solhvervsmøde i 

kirken v/ Caspar Tornøe

30. november kl. 16-17: Solhvervsmøde i 

kirken v/Caspar Tornøe

8. december kl. 12.00: Julefrokost i Skole-

gade. Flere informationer senere. 

Hvis intet andet er anført, er prisen kr. 50,00 

for møder i Skolegade

OBS: Ingen tilmelding til kirkefrokosterne 

2. okt. og 27. nov. 
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. juni – 1. oktober 2022

5. juni  Pinsedag kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

6. juni 2. pinsedag kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

12. juni Trinitatis søndag kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

19. juni 1. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

26. juni 2. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Trine Hostrup Dige

3. juli 3. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Trine Hostrup Dige

10. juli 4. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Trine Hostrup Dige

17. juli 5. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

24. juli 6. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

31. juli 7. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

7. aug. 8. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

14. aug. 9. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Trine Hostrup Dige

21. aug. 10. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

28. aug. 11. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Trine Hostrup Dige

4. sept.  12. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Trine Hostrup Dige

11. sept.  13. søndag e. trinitatis kl. 11.30 Caspar Wenzel Tornøe 
   Festgudstjeneste mm. 

18. sept. 14. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

25. sept. 15. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Trine Hostrup Dige

2. okt. 16. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe 
   Høstgudstjeneste, Klassiske dage og kirkefrokost

9. okt. 17. søndag e. trinitatis kl. 10.00 Trine Hostrup Dige 
   (OBS: Efterårsmøde i Aulum)

GUDSTJENESTER PÅ BERINGSHAVEN
28. august kl. 14.15   Caspar Wenzel Tornøe

25. oktober kl. 14.15  Trine Hostrup Dige


