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PRÆDIKEN 13. S. E. TRIN. 

11. SEPT. 2022

Fortsættes næste side

Caspar Wenzel Tornøe

Vi kunne godt lige bruge en vækkelse. Og 

til de unge mennesker skal jeg sige, at en 

vækkelse er noget andet end en vækning, 

om end det heller ikke er noget helt andet. 

Når jeg vågner, ved at vækkeuret ringer, så 

går jeg fra en tilstand til en anden. I søvnen 

er jeg ikke helt bevidstløs. Jeg opfanger 

stadig signaler fra omverdenen. Ellers ville 

jeg jo ikke kunne høre vækkeuret. Min be-

vidsthed er på lavt blus, den hviler sig, er i ro, 

for at sparre nye kræfter op, så jeg igen kan 

være opmærksom på verden omkring mig. 

For det at være opmærksom kræver energi 

– en energi, som bliver brugt og skal fornys 

indtil den dag, vi er helt brugt op. Ingen kan 

leve i fuld bevidsthed, ingen kan give tinge-

ne, deres medmennesker eller sig selv, sin 

fulde, udelte og permanente opmærksom-

hed. Tænk, hvis man altid skulle have sig 

selv på hjernen! Tænk, hvis man ikke kunne 

tillade sig en smule selvforglemmelse, en 

smule frihed fra at skulle være på – verdens 

scene! Alt, hvad der lever, skal sove, for at 

det kan vågne.

 Sådan er det også lidt med vækkelsen, 

men her er der mere tale om, at man vågner 

til en ny bevidsthed om livets mening. Livet 

får et nyt formål, og en anden værdi, som 

man førhen ikke var klar over, at det havde. 

Det kan ske for os som individer, når vi ind-

ser, at vi ikke længere kan gå i den hidtidige 

retning, fordi den ikke fører et godt sted hen, 

eller fordi vort liv ikke synes at have nogen 

retning overhovedet. Ja, det kan ske for os 

som individer, men det kan også ske for hele 

tidsaldre, samfund, civilisationer. Også de 

går i dvale, taber sig selv af syne, bliver uop-

mærksomme på sig selv, på deres oprindel-

se, på de værdier, som bærer dem, - følgelig 

mister de orienteringen, kastes hid og did, 

på må og få, uden fornemmelse for formå-

let med deres projekter, deres anstrengelser, 

deres ord og gerninger. Og da er de i krise. 

 Krise er et meget misbrugt ord nu om 

dage. Det gamle græske ord betegnede en 

domstolsafgørelse, og i den religiøse betyd-

ning, som det f.eks. bruges i Ny Testamente, 

anvendes det om Dommens Dag, om den 

dom, der afgør, om man får lov til at gå ind 

til livet, eller om man skal gå under i døden. 

I århundreder bliver det derefter brugt som 

lægefagligt udtryk: en krise er det klimaks, 

det usikkerhedsmoment, hvorefter patien-

ten enten dør eller bliver rask. 

Gud, du som kender vor skabelses gåde, 
kom støvtrådeværket i hu. Amen.
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Fortsat fra forrige side

 Først med de moderne medier og op-

findelsen af ordet ”nyhed” bliver det et 

journalistisk og politisk ord. I denne brug 

tager det voldsomt til i løbet af min levetid: 

missilkrise, oliekrise, miljøkrise, energikrise, 

midtvejskrise, økonomisk krise, finanskrise, 

forfatningskrise, klimakrise, flygtningekri-

se, coronakrise osv. Man kan spørge sig selv, 

hvad alle disse fænomener har tilfælles, si-

den de betegnes med det samme ord? Men 

man kan sige, at når man har overlevet 100 

kriser gennem 50 år, og ikke en eneste er 

endt i nogen større katastrofe, så kan en kri-

se i sig selv ikke være noget særlig alvorligt. 

 Hvad der derimod er alvorligt er, at dis-

se kriser distraherer os, og forhindrer os i at 

finde indre fred og ro, hvilket er forudsæt-

ningen for at genfinde mening med tilvæ-

relsen – finde et grundlag at skabe noget ud 

fra, at opføre noget på, at besinde sig på, at 

finde glæde i, således at man ikke altid står 

med sine krav til verden eller til samfundet, 

men i stedet indser, at hvis der er noget i ve-

jen, hvis der er noget galt, hvis jeg mangler 

noget, så er det ikke, fordi jeg mangler at få 

noget, men måske fordi jeg mangler at give 

noget. 

 ”Menneskesønnen er ikke kommet for at 

lade sig tjene, men for selv at tjene og give 

sit liv som løsesum for mange”. Det var efter 

sigende et af de Jesu-ord, som Dronning Eli-

sabeth holdt mest af. Adskillige gange i sine 

tv-transmitterede julehilsener til nationen 

gennem 70 år gjorde hun opmærksom på 

sit personlige forhold til Kristus. Ofte på den 

mest enkle og folkelige vis. F.eks.: ”Millioner 

af mennesker har gennem to tusind år ver-

den over valgt at følge denne mand, og jeg 

er én af dem”. 

I den britiske kroningsceremoni, som i ho-

vedtræk går tilbage til vikingetiden, til år 

973, spiller Jesu ord om tjenesten også en 

vigtig rolle. Under en sådan ceremoni er 

der guld og ædelstene i massevis, men på 

et tidspunkt træder præsten frem og over-

rækker kongen eller dronningen det, som 

benævnes ”det mest værdifulde af alt, den 

kongelige lov”. Og hvad er det? Jo, det er en 

Bibel: ”Værsgo! Du får ikke brug for andet”.  

 Jeg tror, at dét er den virkelig historiske 

betydning af Dronning Elisebeths død, og 

den underbevidste grund til, at der sørges: 

Aldrig vil vi i den vestlige verden igen få et 

statsoverhoved, der på den måde tør min-

de os om nationens forhold til Gud, og om 

at man med sit liv kan og bør tjene et højere 

formål.

 I vores rettighedssamfund er vores men-

tale struktur så dybt forandret, at vi dårligt 

kan leve os ind i, hvad det vil sige at leve i 

et samfund bygget på pligter, tjeneste og 

ære. Den overbevisning, at frie mennesker 

kun har pligter, og at det gælder om at tje-

ne en sag for at opnå og bevare ære, er os 

dybt fremmed. Vi kan ikke se formålet med 

det, og derfor kan vi heller ikke se formålet 

med Jesu liv, og da slet ikke med troen på 

ham. Man vil måske sige, at han ikke lige-
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frem vandt stor ære, men det er vel ikke så 

dårligt klaret af en tømrersøn fra Nazareth 

igennem to tusind år at blive nævnt af kon-

ger og dronninger som den, de sætter deres 

lid til? 

 Nuvel, det er alt sammen en anakronis-

me. Det ord blev brugt i går af TV-værterne 

på DR, da de kommenterede ceremonier-

ne ovre i London med deres sære sprog og 

ekstravagante kostumer. En anakronisme 

er noget, som ikke hører hjemme i tiden, 

et levn fra fortiden, som ikke desto mindre 

stadig spiller en rolle, om end vi ikke rigtig 

ved hvilken, og som derfor gør os lidt æng-

stelige. Vi bliver utrygge ved det mystiske, 

det, hvis funktion vi ikke kan se – og for-

nemmelsen melder sig måske, at hvis ver-

den og livsanskuelsen engang har været så 

meget anderledes, ja, så er vi måske også 

snart forældede. 

 Jeg kommer til at tænke på dengang, 

jeg selv blev skulle ordineres som præst og 

nogle ældre kolleger sagde til mig: ”Ja, vi er 

jo omvandrende anakronismer”. Det havde 

de vel ret i, men hvordan kunne det være 

anderledes? For det, som TV-værterne ikke 

kom ind på, er jo, at vi lever i en kultur, som 

producerer anakronismer. Hvis man uden 

ophør er i bevægelse væk fra noget, ja, så 

efterlader man jo noget, som derved bliver 

en anakronisme, om det så gælder ridder-

rustninger, min telefon, valutaen, posthuse 

osv., men også værdier og institutioner som 

venskab, ægteskab, forholdet mellem for-

ældre og børn, sproget, musik, salmer, skole 

og uddannelse, nation, kongehus, kirke. 

 Min uniform her er f.eks. en anakronis-

me. Den blev dog for 500 år indført som det 

mest tidssvarende overhovedet. Dengang 

valgte man den, fordi præsterne ikke ville 

skille sig ud; de skulle klæde sig som alle 

andre, og sådan så den almindelige borger-

dragt såmænd ud. Men så skiftede moden, 

og den skiftede med større og større hastig-

hed - dengang måske hver anden generati-

on - nu hvert halve år. Og så ofte kan man 

ikke skifte uniform, eller ritualer eller bud-

skab – for det er netop budskabet om det, 

som ikke ændrer sig, mens alt andet gør. Og 

da fremstår det med nødvendighed som en 

anakronisme. 

 Det fejes hen i den kollektive bevidst-

heds glemte hjørner; det ligger og samler 

støv henne i sindets afkrog. Men pludselig 

kan det få nyt liv, pludselig kan der blæses 

livsånde i støvet, og det er, hvad man kal-

der en vækkelse. Da Grundtvig var ung, i 

tiden efter Den Franske Revolution, da var 

der mange, som mente, at kristendommen 

var blevet støvet, en anakronisme: verden 

gik nu mod andre tider. I den franske ma-

terialisme var det blevet moderigtigt at 

omtale mennesket som støv – og Grundt-

vig levede såmænd længe nok til også at 

opleve Darwinismen, som igen styrkede 

det synspunkt, at mennesket blot var støv, 

abe, ormeføde. På trods af de store tekniske 

fremskridt i det ydre bredte depressionen 

sig i åndens indre liv, og der gik en vis sport 

i at tale så respektløst og nedsættende om 

mennesket som muligt. 

 Men netop dér tog Grundtvig fat. Læser 
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Fortsat fra forrige side

man ham, både hans prosa og hans salmer, 

er det forbløffende, hvor meget han taler 

om støvet – om mennesket som støv. Men 

nu netop ikke for at jorde det, men for at op-

høje det åndeligt, for at erklære støvet sin 

kærlighed – for støvet alene kan ikke forkla-

re, at det kan elske. Mennesket er støv, men 

det kan ikke udelukkende forstå sig selv 

som sådan. Det er vakt støv, stjernestøv, en 

gåde for sig selv, går fra det ubekendte og 

ind i det ubekendte – under ledsagelse af 

den ånd, der bygger på Guds evighedsord. 

Mennesket er hverken dyr eller engel. Var vi 

det, da sad vi ikke her og undrede os over 

tilværelsen. Ganske vist er vi dyr. Men et dyr, 

som i lykkelige stunder kan føle taknemme-

lighed over at være til, er ikke kun et dyr. 

 Vi er heller ikke engle, og den farligste 

form for vækkelse er den, som vil bilde 

sig ind, at vi kan omskabe verden og leve 

på helt andre vilkår. Den form for vækkel-

se, som vi har set rigeligt med eksempler 

på siden Grundtvigs død, og som vi også i 

dag, i vor egen kultur, er vidne til, kommer 

af en dyb mistillid til livet, til fortiden, af et 

ubehag ved alt det, som er til, og som ikke 

er tilpasset ens vilje. Under en sådan syns-

vinkel bliver selv skoven, fuglen, stranden, 

bølgerne, ja, himlen og jorden i sidste ende 

til anakronismer. 

 Denne skæbnesvangre, ulykkelige fejl 

begik Grundtvig ikke, og han kendte dog 

i høj grad til depression. En sådan falsk 

vækkelse stod han ikke for. Hans vækkel-

se var derimod en genopblussen af sansen 

for at leve. Hans vækkelse bestod egentlig i 

budskabet om, at livet er værd at leve. Hvor 

enkelt kan det blive? – og dog hvor svært. I 

modsætning til så mange vækkelser, der er 

destruktive, fordi de har mistet taknemme-

lighedens grundlæggende sans og derfor 

nægter at tjene nogen sag anden end den, 

de har i sinde at påtvinge andre – var Grundt-

vigs vækkelse ren livsbekræftelse; derfor var 

den skabende, opbyggelig, og derfor blev 

den kilde til så megen kultur. 

 Den kultur er stadig vores – men det vil 

den ikke forblive, ikke af sig selv. At livet er 

værd at leve, og at samfundet er værd at leve 

i, er ingen selvfølge. Det kræver vækkelse - 

vækkelse af sansen for det skønne, vækkel-

se af kærlighed til støvet, til det, som er til. 

Livets mål og mening er denne harmoni: at 

støvet elsker den ånd, som levendegør det, 

og ånden elsker det støv, som legemliggør 

den. 

 Det var den 11. september 1872, altså 

i dag for præcis 150 år siden, at Grundtvig 

blev bisat fra vor Frelser Kirke. Få dage for-

inden var han blev sunget ud fra hjemmet i 

Hellerup og hans lig blevet kørt rundt i Kø-

benhavns gader. Ligtoget standsede ud for 

Vartov, og folkemængden brød spontant ud 

i salmesang: Krist stod op af døde! I det øje-

blik lød det ord, at Krist stod op af døde, tro-

værdigt, fordi Grundtvig igennem et langt liv 

med succes utrætteligt havde arbejdet for, 

at ånden skulle stå op af støvet.  Amen
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Vi skal bl. a. opleve:

•  Danebod Højskole og Korskirken i Tyler, 

Minnesota.  

•  Elk Horn i Iowa: dansk mølle fra 1848, 

Det Danske Indvandrermuseum, Bedste-

mor´s House.

•  Kimballton i Iowa med Mermaid Park og 

grundtvigsk kirke. - Mormonernes vin-

terkvarter i Omaha, Nebraska.

•  Stuhr Museum of the Prairie Pioneer, 

Nebraska - Gudstjeneste i præriekirken 

Kronborg i Nebraska.

•  Byen Dannebrog, Nebraskas danske ho-

vedstad. - Fort Laramie i Wyoming. Fort 

Robinson State Park.

•  Black Hills, Mount Rushmore, veteranto-

get 1880 Train, cowboy-byerne Hill City 

og Keystone i South Dakota.

•  Festligt og hyggeligt samvær med 

dansk-amerikanerne. -  Enestående na-

turoplevelser.

Nærmere omtale kommer i næste kirke-

blad. For yderligere information kontakt: 

Erik Nørkjær – tlf. 21 61 55 01 – enorkjaer@

gmail.com  

DANSKERNE PÅ PRÆRIEN
- en højskolerejse i de danske udvandreres fodspor 12 dage. Sept. 2023

PERSONALIA

Døbte

Lilly Leonora Schrøder

Frida Mylliin Frantsen

Vielser

Kate Skov Westphael og 

Matthew Alexander Collings

Amalie Hareskov Vingtoft og 

Marcus Rud Jensen

Døde

Helge Overlund Knudsen

Erik Bjerre Nielsen

Ole Larsen
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Tidligere minister og nuværende folketings-

medlem for Venstre, Bertel Haarder, kom til 

mindefesten dagen efter dronningens 50 

års jubilæumsfest. Her var han som deltager 

og formand for det kongelige teater klædt i 

galla, kjolesæt med ordner.

 Han indledte sit foredrag med at beklage, 

at han ikke var lige så pænt klædt som ved 

aftenens festforestilling. Og desuden at han 

som Folketingets længst siddende medlem 

og som minister 10 gange ikke betragter sig 

som politiker, men højskolemand.

 - Min opvækst på en grundtvigsk højsko-

le i Sønderjylland (Rønshoved Højskole) gav 

mig klare begreber om oplysning, kristen-

dom, nationalt og kulturelt fællesskab, fri-

hed og mindretalsrettigheder, sagde Bertel 

Haarder.

 Jeg har været meget bevidst om denne 

arv, som er blevet genopfrisket ved utal-

lige lejligheder, f.eks. som undervisnings-

minister og integrationsminister. Som mi-

nister gennem 20 år har jeg flere gange på 

regeringsmøder citeret Grundtvigs princip 

”Munden fri og hænderne bundet” - altså 

frihed til at bruge munden, men ikke frihed 

til at begrænse andres frihed.

 Som ung højskolelærer på Askov Højsko-

le kom Bertel Haarder i kærlig behandling 

hos nogle stærke tidshvervsteologer. ”De 

satte mit trosforhold på plads og vaccinere-

de mig mod alle ismer, herunder demokra-

tismen, der vil gøre de kulturbærende fag til 

redskaber for demokratisk og social udvik-

ling”, sagde Bertel Haarder bl.a.

GRUNDTVIG 

EN VIGTIG DEL 

AF HAARDERS 

ÅNDELIGE ARV

Det var Trine Hostrup Dige, der bød velkommen 

til eftermiddagens program, der blev indledt 

med frokost. En frokost, hvor også de nye 

konfirmander og deres familier var inviteret. Det 

gav et ungdommeligt islæt til både frokost og 

den indlagte sangtime, som Trine Dige tog sig af 

sammen med pædagogisk leder Inger Kleinstrup 

og skoleleder John Fischer, Holstebro Friskole.
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KONFIRMANDINDSKRIVNING

Temadagen for Grundtvig blev indledt med 

konfirmandindskrivning i kirken. Her er det 

fra venstre formand Mette Luise Krog, kas-

serer Mona Kilsgaard Andersen og sekretær 

Anna Thordal-Christensen, der gør mandtal. 

 Der er nu 14 nye konfirmander tilmeldt 

forberedelse hos Trine Hostrup Dige og  

Caspar Wenzel Tornøe.

 Det er atter planen, at konfirmanderne 

skal på tur til Rom. En populær og god af-

slutning på konfirmandforløbet er den for-

tælling, som igen og igen kommer tilbage til 

bestyrelse og valgmenighed.

 Rejsen til Rom satte corona dog en stop-

per for de seneste to år, men det lykkedes 

dog i 11. time i fjor at arrangere en tur for 

konfirmanderne til Ribe og Sønderjylland. 

Så nu håber bestyrelsen, at alle veje igen fø-

rer til Rom.

Kirkefrokosten giver altid en 

god mulighed for at pleje det 

sociale samvær. Ikke mindst, 

når den afsatte time blev godt 

”indrammet” af Gitte og Per 

Bojsens lækre mad.

Dagens mindefest 

for Grundtvig blev 

indledt med guds-

tjeneste ved Caspar 

Wenzel Tornøe.

Foto og tekst fra mindefesten: Hans Damgaard og Tyge Dinsen.
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I foråret havde jeg fornøjelsen af at have 

4 glade og nysgerrige piger til mini-konfir-

mand i Holstebro Valgmenighedskirke.

I kirken lyttede pigerne til historier fra bib-

len, de sang salmer, prøvede at spille på 

orglet, de lavede en masse flotte malerier, 

byggede Noas ark af ispinde, spiste pizza 

og kage og drak saftevand. Vi fik desuden 

mange gode samtaler om dét at være men-

neske, om kærlighed, om tvivl, om at være 

en god ven og mange andre vigtige emner. 

Kort sagt: jeg nød virkelig meget at lære pi-

gerne at kende.

 Vi skulle have haft en afslutningsgudstje-

neste, men det var rigtigt svært at finde en 

dato, hvor alle kunne. Så nu prøver jeg igen! 

Og denne gang håber jeg, at drengene har 

lyst til at være med.

 Derfor inviterer jeg til ekstra-mini-konfir-

mand i efteråret.

 Datoerne er: 29/9, 13/10 og 17/11. Vær 

opmærksom på tidspunkterne

 Den 29/9. Den første gang tager John og 

Morten med, og det bliver i skoletiden. Bør-

nene tager sammen med John og Morten 

ned til kirken kl. 11.00. Her vil jeg fortælle 

lidt om, hvad det vil sige at gå til mini-konfir-

mand, og I vil få noget at spise. Der er også 

tid til at lave noget kreativt og lege lidt.

 Den 13/10 er det frivilligt, om man øn-

sker at deltage – det er ikke et krav, at man 

har gået til minikonfirmandundervisning 

for at blive konfirmeret i 7. klasse. Undervis-

ningen er fra kl. 14.00 - ca. 16.30.

 Den 17/11 er der afslutning, og efter un-

dervisningen inviteres forældre og søsken-

de og hvem, der ellers har lyst, til at komme 

til en afslutningsgudstjeneste. Efterfølgen-

de vil vi spise pizza sammen. Undervisnin-

gen begynder kl. 14, og når undervisningen 

er slut kl. 16.30, går vi ned i kirken og har 

gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne får 

et diplom. Derefter er der fælles spisning 

med pizza. Jeg forventer, at vi slutter kl. ca. 

18.30. Meld meget gerne til inden den 3/11, 

hvis man deltager i spisningen.

 Vores ønske er, at Holstebro Friskole og 

Holstebro Valgmenighedskirke arbejder 

tæt sammen, at børnene lærer kirken at 

MINIKONFIRMANDER

Trine Hostrup Dige
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KIRKEKOR 

I HOLSTEBRO  

VALGMENIGHED

Nu starter vi et nyt børne- og ungdomskor op i Holstebro 

Valgmenighed. Børn fra 3. – 9. klasse samt unge med lyst til 

sang og musikalsk udtryk kan komme og være med. Vores korleder er Jane Kragh 

Mikkelsen, der er uddannet korleder og stadig studerer på Det Jyske Musikkonserva-

torium i Aarhus. Jane kommer fra Thy og har gået på MGK på Holstebro Musikskole, 

før hun rykkede til Århus.

 Øvegangene ligger lørdag formiddage ca. en gang om måneden i 2-3 timer alt efter 

alder på korets medlemmer. Koret optræder i kirken under gudstjenester, efterhån-

den som de har indslag klar. Korets medlemmer vil blive aflønnet efter aftalte takster 

de gange, de deltager som kor i en gudstjeneste. 

 Hvis vores børne- og ungdomskor har interesse, så skriv til formand Mette Krog, 

mail:  metteluisekrog@gmail.com eller sms 3058 8217. 
 

Koret starter lørdag den 8. oktober 2022 kl. 9.00 i kirken

kende, og at vi har nogle hyggelige timer 

sammen. Der vil hver gang være fortælling 

i kirken, og vi vil lære nogle salmer - derefter 

vil børnene få lidt at spise og drikke, inden vi 

går i krea-værkstedet og skaber et kreativt 

produkt ud fra dagens emne.

Hvis du/ I har yderligere spørgsmål, er I me-

get velkomne til at skrive til mig: thd@km.dk

Foråret 2023

Så er det 3. klassernes tur. Vi begynder 

med fortæller-time på Holstebro Friskole. I 

ugerne 2-6 på torsdage. Her kommer Trine 

på skolen og er en del af undervisningen. 

I ugerne 8-13 foregår minikonfirmandun-

dervisningen i kirken eller i lokalerne i Sko-

legade 32. Forløbet slutter i uge 13 med en 

påskegudstjeneste, hvor alle er velkomne.

Undervisningen i 2023 for 3. klasses mini-

konfirmander er torsdage kl. 15 - 17. Der 

kommer mere information, når vi nærmer 

os. Går man ikke på Holstebro Friskole, er 

man selvfølgelig stadig meget velkommen 

til at deltage i forløbet uge 8-13.
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NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Mette Krog

I skrivende stund har vi lige afsluttet en 

festdag for Holstebro Valgmenighed. Den 

11. september mindedes vi Grundtvig i 150 

året for hans død med en festgudstjeneste, 

frokost, sangtime og foredrag ved Bertel 

Haarder. Dette jubilæum mindede os om 

vores baggrund, tradition og følelsen af at 

være i et betydningsfuldt fællesskab med 

hinanden. Desuden sagde vi også denne 

dag velkommen til 15 nye håbefulde konfir-

mander. Vi var glade for at se dem sammen 

med deres forældre og flere søskende.

 I bestyrelsen har vi netop sat et arbejde i 

gang, hvor vi drøfter visioner for Holstebro 

Valgmenighed. Visioner peger ikke nødven-

digvis i nye retninger, men vi prøver at gøre 

os bevidste om, hvad der giver en stor me-

nighedsfølelse for de enkelte medlemmer. 

Visioner, der peger i nye retninger, kommer, 

når vores præster bidrager med det, de 

brænder for. Derfor kan der være gamle ar-

rangementer, der undervejs bliver erstattet 

af nye. Så hold godt øje i kirkebladet og se, 

hvad der dukker op i arrangementsoversig-

ten.

 Som noget nyt opretter vi nu et børne-

kor. Se nærmere andetsteds i bladet. Vi 

håber på stor tilslutning og glæder os til at 

høre musikalske indslag fra dem. Alle børn 

i aldersgruppen er velkomne til at tilmelde 

sig. Til festgudstjenesten den 11. septem-

ber optrådte vores nye korleder i et lille kor. 

Det var et både smukt og festligt bidrag.

 Vores stående kirkekaffe efter gudstje-

nesten flyttes, således at det fra novem-

ber er den 1. søndag i måneden, vi mødes 

til en kop kaffe og en lille snak. I skal være 

velkomne til at henvende jer til mig, da jeg 

stadig føler mig ny og gerne vil lære flere at 

kende.

 Jeg beklager, hvis nogen forgæves har 

skrevet til mig, da sætternissen havde væ-

ret på spil i sidste blad.  Min mailadresse er 

metteluisekrog@gmail.com

 Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at alle 

i valgmenigheden er velkomne til at modta-

ge nyhedsbrev fra Grundtvigsk Forum, hvor 

vi har medlemskab. Man tilmelder sig på  

https://grundtvig.dk/nyhedsbrev/
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2. oktober kl. 10.00: Høstgudstjeneste 

med deltagelse af Klassiske Dage. Efter 

gudstjenesten kirkefrokost i Skolegade 32. 

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-

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 historien bag romanen og om at skrive 

bøger sammen med Mich Vraa.

Foredraget arrangeres i samarbejde med 

højskoleforeningen og biblioteket. 

Entré kr. 100,00 og billetter kan købes via 

bibliotekets 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 arrangeres i 

samarbejde med Holstebro Højskolefor-

ening og foregår i valgmenighedskirken. 

Entré kr. 100,00, og der er ingen tilmelding. 

2. november kl. 16 – 17: Solhvervsmøde i 

kirken v /Caspar Tornøe

6. november kl. 16.00 – 17.00: Koncert i 

valgmenighedskirken med blæserkvintet-

ten Nordvind, der spiller nordisk blæsermu-

sik. Entré kr. 100,00.  

MØDER OG ARRANGEMENTER
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Fortsat fra forrige side

9. november kl. 18.00: Vi fejrer mortensaften 

i Skolegade med spisning og foredrag v/ kom-

munaldirektør Lars Møller, Holstebro: Sådan 

er det at være øverste chef i kommunen. 

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

20. november kl. 19.00: ”Grundtvig og kvin-

derne” – et performanceforedrag i kirken 

med musik og fællessange v/ Else Mathie-

sen, fortæller og tidl. højskoleforstander 

samt musikerne Torben Lassen og Karen 

Sørensen. Gratis adgang.  

27. november kl. 10.00: Gudstjeneste og 

efterfølgende kirkefrokost. Oplæg ved  

Caspar: Menighedsdannelse. 

30. november kl. 16 – 17: Solhvervsmøde i 

kirken v/Caspar Tornøe

4. december kl. 16.00: Koncert i kirken med 

koret ”Klang”, der vil give en gratis koncert, 

fordi koret i en periode har fået lov til at øve 

i kirken. 

8. december kl. 12.00: Julefrokost i Skole-

gade, hvor vi skal spise sammen og hygge 

os. Tilmelding til Mette Krog eller Anna 

Thordal-Christensen senest 1. december. 

Pris kr. 170,00. 

13. december kl. 16.00: Julekoncert i kirken 

med Calluna koret fra Skive under ledelse 

af Torben Aas Kjær og orgel: organist Tobias 

Dahl. Programmet vil indeholde en afde-

ling med kor a cappella med primært kendt 

dansk advents- og julemusik, men i nye ar-

rangementer, en afdeling med orgelsatser 

og endelig en afdeling med musik for kor og 

orgel af John Rutter. Gratis adgang. 

 

8. januar 2023 kl. 14.00: Nytårsmøde med 

gudstjeneste og efterfølgende kaffe og 

foredrag i Skolegade. Tidligere biskop over 

Viborg Stift Karsten Nissen: ”Kirken mellem 

folk og statsmagt”.

19. januar kl. 19.00: Foredrag i Skolegade 

med Caspar Tornøe: Hvad er humor?

4. februar kl. 10.00: Højskoledag i Skolega-

de 32

Kl. 10.00: Velkomst og morgensang (i Skole-

gade)

Kl. 10.30: Foredrag ved Thomas Bolander, 

der er professor og forsker i kunstig intelli-

gens mm. 

Kl. 12.00: Middag

Kl. 12.45: Fællessang 
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Kl. 13.30: Odinteatret opfører en forestilling 

i kirken, og den varer ca. en time.

Højskoledagen arrangeres i samarbejde 

med Holstebro Højskoleforening. 

Pris kr. 250,00. Tilmelding til Mette Krog eller 

Anna Thordal-Christensen senest 28. januar. 

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Fra september og frem til december vil vi kunne se billeder malet af  Mette Kølbæk 

Christensen fra Holstebro. Mette arbejder som geolog og er inspireret af naturen. 

Hun maler og tegner naturalistisk og giver gerne billederne et lille spændende tvist. 

Hjemmeside: www.mettekoelbaek.dk  

 Næste udstiller hen over julen og nytåret indtil marts bliver Jens Mathisen, Ringkø-

bing. Han arbejder mest på papir med akvarel, akryl og collage. Motiverne er ekspres-

sionistiske, abstrakte landskaber, inspirereret af rejser i Norge og Frankrig. Hjemmesi-

de: www.sorthoej.dk 

ADRESSEÆNDRING 

Kære medlemmer,

Endnu engang vil vi opfordre jer meget indtrængende til, at I meddeler adresseændring di-

rekte til os. Det kan man gøre til forretningsfører, Harald Nielsen, eller til sekretær Anna 

Thordal-Christensen. Valgmenigheden får nemlig ikke automatisk besked fra Folkeregisteret, 

når I får ny adresse. Da der jo hele tiden er nogle af jer, der flytter, betyder det, at vi får en antal 

breve retur, hver gang vi sender kirkeblade ud. Derefter begynder et sandt detektivarbejde 

med at finde de nye adresser, og det vil vi jo meget gerne undgå. 

 Derfor: mail, skriv eller ring til os, hvis I flytter.

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

for møder i Skolegade

OBS: Ingen tilmelding til kirkefrokoster. 
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. oktober 2022 – 1. februar 2023

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

9. okt.  17. søndag e. trin.  kl. 10.30  Vind kirke v/ Finn Tarpgaard.  
   Efterårsmøde for de  
   Midt- og Vestjyske Valgmenigheder 

16. okt. 18. søndag e. trin.  kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

23. okt.  19. søndag e. trin.  kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

30. okt. 20. søndag e. trin.  Kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

6. nov.  Allehelgensdag  kl. 10.00  Caspar Wenzel Tornøe

13. nov. 22. søndag e. trin.  Kl. 10.00  Caspar Wenzel Tornøe

20. nov. Sidste s. i kirkeåret.  kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

27. nov. 1. søndag i advent kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe  
   kirkefrokost

4. nov. 2. søndag i advent kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

11. dec. 3. søndag i advent kl. 10.00  Caspar Wenzel Tornøe

18. dec. 4. søndag i advent kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

24. dec.  Juleaften  kl. 14.00  Trine Hostrup Dige 
  kl. 16.00 Caspar Wenzel Tornøe

25. dec.  Juledag  kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

26. dec. 2. juledag kl. 10.00  Caspar Wenzel Tornøe

1. jan.   Nytårsdag kl. 10.00  Caspar Wenzel Tornøe

8. jan. 1. s. efter helligtrekonger  kl. 14.00  Trine Hostrup Dige 
   Nytårsmøde

15. jan. 2. s. efter helligtrekonger kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

22. jan.  3. s. efter helligtrekonger  kl. 10.00  Caspar Wenzel Tornøe

29. jan.  4. s. efter helligtrekonger kl. 10.00  Caspar Wenzel Tornøe

5. feb.  Septuagesima  kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

12. feb. Seksagesima  kl. 10. 00  Trine Hostrup Dige

19. feb.   Fastelavn  kl. 10.00  Trine Hostrup Dige

26. feb.  1. s. i fasten  kl. 10.00  Caspar Wenzel Tornøe


