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Valgmenighedens adresser og Telefonnumre
Formand: Karen Bjerre Madsen, Sundevedsgade 20, 7500 Holstebro, tlf. 9742 4890,
e-post: karen.bjerre.madsen@mail.dk
Næstformand: Bo Bertel, Sveavej 2E, 7500 Holstebro, tlf. 9741 2390 / 6062 9899,
e-post: bo.bertel@hotmail.com
Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4023,
e-post: connyanders@youmail.dk
Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857,
e-post: thordal-christensen@webspeed.dk
Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838, e-post: asger.brodersen@skolekom.dk
Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk
Aase Nystrup, Hr. Knudsvej 26, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf. 9741 0403 / 2466 2824,
e-post: aa.jo.nystrup@hotmail.com
Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf. 9747 2798 / 2382 4053,
e-post: hnaulum@fiberpost.dk
Kirkesanger: Carsten W. Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf. 2422 8140,
e-post: smithcws@gmail.com
Kirketjener: Vakant, henvendelse 9742 4890
Organist: Kim Preussler, Dyssegårdsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936 / 2041 2936,
e-post: kimpreussler@webspeed.dk
Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023,
e-post: phedegaardholstebro@gmail.com. Træffes i øvrigt på
Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, torsdag kl. 16.00-18.00
samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik
på et besøg.
Hjælpepræst: Unna-Pernille Gjørup, Lemmingvej 2, Sejling, 8600 Silkeborg, tlf. 2257 4658,
e-post: upg@km.dk (læses dagligt trods autosvar om orlov)
Bestyrer for Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, Per Vitting Bojsen, Haydnsvej 21,
7500 Holstebro, tlf. 9742 2321 (privat) eller 9742 6665 (køkkenet i Skolegade 32)
Valgmenighedens hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk

Andre praktiske oplysninger
Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder: Ring til Taxa,
tlf. 7022 3040, senest halvanden time i forvejen. Angiv udtrykkeligt, at det drejer sig
om kørsel for Holstebro Valgmenighed. Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør
opmærksom på, at I skal hentes igen. På hjemturen skal der intet betales.
Friweekends, fridage og ferie:
Peter Hedegaard holder ferie i dagene 3.-9. dec. samt 21.-27. jan. 2013.
Valgmenigheden passes af Unna-Pernille Gjørup (se ovenfor).
Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Ansvarshavende: Peter Hedegaard.
Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 15. januar 2013.
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Brev Fra præsterne
Intet menneske er en ø. Om ensomhed
og fællesskab
Digteren Halfdan Rasmussen skrev en berømt
sang lige efter krigen: At lære er at ville - befri sin
ensomhed. Den har ledt til disse tanker op mod
advent.
Et lille billede fra filmens verden: Ørkenens
ensomme ridder nærmer sig langsomt den lille
western-landsby. Hest og mand er trætte og støvede. Hesten bindes foran byens eneste saloon,
og kort tid efter bliver mandens hals skyllet ved
bardisken. For manden bliver der ingen hvile - handlingen går sin vilde gang
- de farlige elementer eller de korrupte borgere i byen får deres sag for, og
den ensomme ridder af det støvede hjerte bliver grebet af en grænseløs kærlighed til den kække og brave barpige. Han slår sig ned som sherif i byen og
lever lykkeligt i rolige omgivelser med sin udkårne - eller han indser, at han
kun er skabt til et liv på vandring, et liv i ørkenen, og han sadler op og rider
ud i ensomheden. Filmen slutter med, at vi kigger på hest og mand, som falder sammen med horisonten langt borte, og den røde sol går langsomt ned.
Hvad skal vi med dette lidt støvede billede? Det kunne måske give eftertanke over det problem, vi har med ensomhed og med det ensomme menneske. For som de frie og suveræne mennesker, vi er, har vi også ret til at vælge
ensomheden. Der fortælles mange anekdoter om eneboere, landevejsriddere
og munke. En af de mere specielle var munken Simon Stylit. Han boede for
mange århundreder siden på en søjle i et uvejsomt terræn i Tyrkiet. Kun en
enkelt gang forlod han sin søjle for at tage ind til Konstantinopel for at skælde
kejserinden ud. Da hendes fejltrin blev alt for store, måtte han tage affære.
De fleste af os elsker vel også at være alene i et par timer. Vi elsker at lukke
dørene, lægge fødderne op og være herre i eget hus et par timer med en kop
te, et blad og måske lidt tobak. Det kan være lykken for os, men det er kun
lykken, fordi vi ved, at på et eller andet tidspunkt kommer der nogen og kalder os ud af ensomheden. Her op til jul fejrer vi kirkens nytår, den 1. søndag i
advent. Et nyt kirkeår begynder, og budskabet er det, at netop vi har ansvaret
for at skabe fællesskab og for at kalde hinanden ud af ensomheden.
Derfor er jul og adventstiden så vigtige for os mennesker, for julens budskab er det, at der kom en ude fra mørket og kaldte på os. Ligegyldigt hvem
det var, Jesus kom i kontakt med - om det var en spedalsk, der havde levet
ensomt i mange år uden kontakt, eller det var en tolder, der havde haft så
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megen kontakt med folk, at han levede af at udsuge og udplyndre sine medmennesker, så blev der kaldt på ham. Selv den fortabte søn, der havde levet
i sus og dus, havde noget at vende hjem til. Også ham blev der kaldt på.
Derfor er julens budskab i al sin korthed, at der er nogen, der kalder på os.
Der er nogen, der kalder os ud af ensomheden - den onde cirkel, der er så
svær at bryde. Jesus selv var et fællesskabsmenneske, et selskabsmenneske.
Knap var han færdig med at forklare Guds budskab til tilhørerne, førend han
tog del i en fest i Peters svigermors hus. Så kunne han pludselig bryde op
igen og gå alene til øde egne. Med andre ord kendte han det med, at vi er afhængige af hinandens selskab, men at vi også har behov for at være alene.
Julens og adventstidens budskab er derfor, at ingen af os lever alene, for
vi er alle en del af et gammelt fællesskab. Det fællesskab, som ordene ved
døbefonten fra Jesu egen mund siger: "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende". Men derfor kan vi godt være ensomme og trænge til, at et menneske - en ven - river os ud af ensomheden. Så den mørke tid inden jul kan
vi måske bruge til at få besøgt nogen, eller - hvis det er umuligt - få taget os
sammen til at skrive eller ringe. For det er vigtigt, at vi ved, at vi ind imellem
skal rive hinanden ud af ensomheden.
Tilbage til cowboy-filmen. En franskmand har skrevet, at tilværelsen i
dag er som en dårlig film - en B-film - hvor vi alle spiller en hovedrolle i et
tilfældighedernes spil. Et spil, hvor ingen kender slutningen. Det kan være
rigtigt nok. Vores tid er ikke en uskyldig tid, men i kirken lyder stadig det
gamle budskab - du er ikke alene, der er nogen, der kalder på dig. Om denne
store og dybe sammenhæng, om kærlighedens fællesskab, skrev den engelske digter John Donne i begyndelsen af 1600-tallet: Intet menneske er en ø,
en verden for sig. Ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det
hele. Om en lerklump skylles bort fra havet eller et forbjerg eller din vens
hus eller dit eget, Europa bliver mindre derved. Ethvert menneskes død river noget fra mig, thi jeg er ét med den ganske menneskehed. Så derfor skal
du ikke spørge. "Hvem ringer klokkerne for?" De ringer for dig.
Klokkerne ringer for dig og mig. Juleaften fejrer vi, at intet menneske er
en ø og lever for sig selv, thi Frelseren er født i udkanten af Betlehem. Det
er den dybe sandhed i vores kultur. For her befrier Gud mennesket for sin
ensomhed, og vores verden forbindes med Guds verden.
Peter Hedegaard

Kvalitetstid med chefen
Af og til møder man mest latter over, at man løber i al slags vejr, på gader og
stræder, mellem bøg, eg og gran, på langfart i halve og hele maratonløb; for
vi løbere er ”absurde kropsdyrkere uden ånd og helt latterlige”.
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Der kan være gode helbredsmæssige grunde
til at være løber. Herunder at man tilstræber et
sundere liv end et liv uden løb eller anden motion.
Løb har den fordel, at man kan løbe, når man har
tid og indpasse det i døgnet, alt efter hvordan det
passer med familieliv og arbejde. Åndedrættets
stabile slag har en egen beroligende virkning på
sind og krop. En tungtvejende grund til dette
renderi i al slags vejr i Guds egen natur er endorfinerne, som løbet frigør, for endorfiner gør os
glade!
Og så er det gratis! Luften er frisk og himlen høj. Alle sanser kommer i
sving: Lugtesans – følesans – høresans – synssans og smagssans: En vinterdag hvor frosten river i lungerne; eller øjnene finder ro på solgule rapsmarker, en sommerdag med viftende kornmarker, en høstklar gul hvedemark,
septembers himmel er så blå, at der er højere op og længere ud end begribes kan. Den første vibe, lærkesang, et træk af gæs og svaner, som tungt
lader deres vinger slå huller i luften. Efterår med rødt løv og krager på den
blågrå himmel. Frostrøg eller brænderøg.
Om luften føles mæt af gylle, så er det dog også en slags natur. Der er lugt
af heste og køer, af bilos, af rådnende blade i skovbunden, blomstrende syrener, sved. Man smager på et skovhindbær, læsker sig med et brombær i et
hegn, samler et bog fra skovbunden og smager dens fine frugt. Lyden af fuglesang blandes med hjerteslaget, som falder ind i en rytme, der i sig selv er
et forunderligt skabelsesværk: at dette hjerte slår og holder os live, lader os
gå og løbe, spæne – hoppe og springe, elske og bare helt almindeligt trække
vejret gennem dag og aktivitet, gennem nat og hvile.
Hvis man løber rundt på skovveje, grusveje, asfaltveje, langs søer og marker, så skal man være en stor ignorant, hvis man ikke kommer til at SE – at
HØRE – at LUGTE – at FØLE – at SMAGE, at alt dette forunderlige er levende;
at alt dette har Gud skabt godt til rette tid. Er man ikke et troende væsen, så
må man dog fascineres af det heles storhed, skabelsens mangfoldighed, dens
forskellighed – gennem døgnet, gennem måneden og året og årene. Se dig
blot i spejlet, kinderne er røde, hjertet banker.
At løbe er både for at holde sig levende længere og for at nyde de dage,
der gives; for at mærke og se og lugte og føle alt levende omkring os.
Man må uvilkårligt synge med Brorson: ”Hvad skal jeg sige, når jeg
ser…?!” Og om præsten, der var ude at løbe, sagde kriminalkommissær
Barnaby i et afsnit: "Hun har kvalitetstid med chefen”. Nemlig ja!
Unna-Pernille Gjørup, hjælpepræst og løber
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Nyt fra kirkesangeren
Nye indgangs- og udgangsbønner
Efter nu i mange år at have brugt ”vores egen” indgangs- og udgangsbøn har
jeg fået lov til selv at vælge, hvilke ind- og udgangsbønner jeg vil benytte.
Jeg vil derfor fremover inddrage Folkekirkens autoriserede Indgangs- og
Udgangsbønner. Ved høstgudstjenesten læste jeg således for første gang
Holger Lissners bønner. Senere vil jeg benytte Seidelins og Johansens.
Da vi selv kan vælge, hvordan vi gør, vil jeg derfor, når vi har alle bønner
i spil, veksle mellem de forskellige, men også blande dem. I dette nummer
trykker vi Lissners bønner. I efterfølgende numre vil vi trykke Seidelins og
Johansens. Hvilke bønner afløsere vil bruge, er selvfølgelig op til dem selv.

Holger Lissners indgangsbøn:

Udgangsbøn:

Lad os alle bede.
Herre, vi er kommet her
for at møde din kærlighed og sandhed.
Send os din Helligånd,
og gør os åbne for,
hvad du vil give os.
Lad ordet slå rod i vore hjerter,
så du lever i os,
og vi bliver ét i dig,
og tjener dig i alle ting. Amen.

Lad os alle bede.
Herre, vi takker dig,
fordi vi går herfra med din fred,
frie i din nåde
og bundet i kærlighed
til dig og vor næste.
Bliv hos os med din velsignelse,
og giv os styrke til at leve
efter din vilje. Amen.

Det er jævnligt oppe at vende, hvor min plads er under gudstjenesten: Ved
siden af orgelet oppe på pulpituret eller nede ved degnestolen.
Jeg har nu i en periode stået foran degnestolen og må erkende, at samspillet mellem organisten og mig fungerer fint på trods af, at jeg ikke står oppe
hos ham. Da der samtidig er kommet SÅ mange positive tilkendegivelser
fra menigheden, fordi man er glad for, at jeg står der, er jeg kommet til den
erkendelse, at det måske trods alt ér bedst at stå nede i kirken. Det vil jeg så
gøre fremadrettet.
MEN jeg vil ikke love aldrig at stille mig op på pulpituret igen.
Carsten Smith
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Nyt fra bestyrelsen
Orgelindvielsesfesten
Uden at dvæle ved det forgangne vil jeg dog gerne nævne vores festkoncert
den 30. august i kirken. Det blev en rigtig festlig aften. En aften i toner og
ord, som, jeg tror, sent vil blive glemt af alle dem, der deltog. Flemming
Dreisig spillede fortryllende orgelmusik, og ved den efterfølgende reception i Skolegade blev der sunget fra højskolesangbogen, ligesom orgelfirmaet Frobenius`s repræsentant, Henning Jensen, fortalte om sjove episoder
i forbindelse med orgelbyggeriet. Flemming Dreisig havde også et levende
indlæg, og repræsentanter fra de fonde, der har ydet flotte bidrag, fortalte
om ”deres aners” tilknytning til menighedslivet i valgmenigheden, og hvorfor de havde valgt at give støtte til færdiggørelsen af orglet og til etablering
af et tidssvarende varme- og ventilationsanlæg netop i vores kirke. Erik
Foged, Kim Preussler og Peter Hedegaard havde også flotte lykønskninger
til menigheden. At det lykkedes os at få færdigudbygget vores orgel fra 9 –
15 stemmer er fantastisk. TAK igen til alle, der hjalp med økonomisk støtte,
så projektet kunne gennemføres. Vores drøm var / er blevet til virkelighed.

Højskoleugen
I år gik vores fælles højskoleuge for de midt og vestjyske valgmenigheder
til Sogndal Folkehøgskule i Norge. Det blev igen en rigtig god oplevelse for
alle, der deltog. Vi må imidlertid også erkende i bestyrelserne, at der er lidt
”tomgang” med hensyn til tilmeldinger fra valgmenighedsmedlemmerne.
Måske er tiden ved at løbe fra os med hensyn til højskoleugerne! Derfor har
vi besluttet, at der i 2013 ikke bliver et fælles højskoleophold. Vi tænker på,
om det måske kun skal være hvert andet år. Hvad siger I?

Seniorgruppe/udvalg
Ganske kort – noget nyt er i gærde – læs om det andetsteds i bladet.

Høstoffer
Ved høstgudstjenesten den 16. september indkom der kr. 2.096. Mange tak
for det. Beløbet er blevet afleveret til Forsorgshjemmet Skovvang.
Ellers indbydes der jo til mange ting i vintersæsonen. Kirken er vores faste
holdepunkt hver søndag, men som det fremgår af møde- og arrangementskalenderen, sker der også mange ting i Skolegade 32. Velkommen til alle
både i kirken og i Skolegade.
Karen Bjerre Madsen
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landmanden som fandt på...
Af Aase Baden Lauridsen
Bent Martinsen fik idéerne, og hans hustru, Elsebeth, støttede ham igennem
de mange år, de drev deres fælles virksomhed, BM Silofabrik i Tvis.
I den lille serie om iværksættere blandt valgmenighedens medlemmer
handler det denne gang om et ægtepar, som for længst har overstået iværksætterårene. De har endda for længst ladet sig pensionere fra arbejdsmarkedet. Men de kan fortælle en meget spændende historie om deres erhvervsaktive år. Mødet med Elsebeth og Bent Martinsen bliver til et muntert møde.
For Elsebeth og Bent er fortsat - skønt i moden alder - et par med appetit på
livet. Da de fik tid til det, begyndte de at dyrke nye interesser. Hun kom med
i den lokale afdeling af Alliance Française og maler desuden sammen med
ligesindede i malergrupperne Blå Mandag og Orange Rytme. Han ynder eksempelvis at begive sig ind i musikkens verden. Da journalisten ankommer
til parrets hjem, lyder der fra dab-radioen dejlige klassiske toner.

Interesse for metal
Ikke blot Bent, men også hans far, Christen Martinsen, kom til at arbejde
med noget, de ikke var uddannet til. De var begge indgivet talenter, som
de formåede at udnytte. ”Min far havde en lille ejendom i Oddesund syd.
Sideløbende sejlede han som fyrbøder på færgen Marie. Om vinteren sejlede han, når der var is, med den gamle isbryder Valdemar”, beretter Bent
Martinsen. ”Ved Oddesundbroens indvielse i 1938 købte mine forældre gården Øster Morre i Tvis, hvor jeg blev født i 1938. Min far købte resterne af
smedeværktøjet fra færgen. Jern fra en vindmølle blev lagt på lager og siden
forarbejdet. Min far var en dygtig håndværker, selv om han mest havde været ved landbruget.”

Salg af opfindelser
Og som far så søn. Da Bent begyndte at arbejde ved landbruget, opfandt han
selv ting, der kunne lette arbejdet. Blandt andet lavede han ved hjælp af dele
fra et gammelt tærskeværk, der fik tilsat en motor, en automatisk gødningsblander. Han solgte fem eksemplarer af denne første opfindelse. Senere
byggede han en universaltransportør, fordi det var hårdt at forke høet fra
høstakken op på loftet.

På skolebænken
Bent Martinsen fik et ophold på Ladelund Landbrugsskole fra november
1959. Senere var han også på Frederiksborg Højskole. Det var, efter at han
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Foto: Aase Baden Lauridsen

havde mødt sin tilkommende Elsebeth ved et julebal på Askov Højskole.
Elsebeth, der er født og
opvokset på Djursland,
blev uddannet inden for
Post- og Telegrafvæsenet,
som etaten hed dengang.
En overgang arbejdede
hun i Generaldirektoratet
i København. Hun er uddannet radiotelegrafist,
hun har virket både ved
Elsebeth og Bent Martinsen i deres have – med en
Skagens og Lyngby Radio.
minisilo på bordet – en solrig septemberdag.
Hendes sprogkundskaber kom deres fælles
virksomhed og siden Bent til gode. For at gøre det ganske kort, så voksede
virksomheden BM Silofabrik i Tvis sig fra en ret beskeden start til en stor
virksomhed. I dag er her 35 ansatte.

Egen-konstruktioner
Men før der overhovedet var tale om industrivirksomhed, overtog Elsebeth og
Bent Martinsen Øster Morre i 1962. Han skulle være landmand, men kunne
dog ikke nære sig. Der var disse konstruktioner, behov for eksempelvis at
have egen tørresilo, siden fodersilo, som hele tiden trængte sig på inde i Bent
Martinsens hoved. Han blev ganske langsomt men sikkert udvikler og opfinder, og solgte godt af sine opfindelser. Og på sidelinjen havde han Elsebeth.
Hun klarede kontoret med korrespondance på engelsk, tysk og fransk samt
bogholderi i de første mange år. Sideløbende med det kom fire børn til verden, tre døtre og en søn. Sidstnævnte, Claus, driver i dag forældrenes virksomhed videre. De tre døtre har også arbejdet her i kortere eller længere perioder.

Tysktalende sælger
Elsebeths kendskab til fremmedsprog smittede af på hendes mand. Bent
Martinsen, der ikke havde taget kurser i det tyske sprog overhovedet, blev
så dygtig, at han, efter at virksomheden var blevet solgt til Claus og hans
kone, Dorte, besluttede sig for at ville køre som sælger på halv tid i Tyskland,
Østrig og Schweiz. Aftalen lød på tre år, men det blev til fem år.
Ægteparret har nu fundet stedet i Holstebro, hvor de synes, der er mest
rart at bo, et etplanshus på en rolig villavej. De har for længst aftjent deres
arbejdspligt og nyder nu sammen deres velfortjente otium.
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Personalia
Døbte
17. juni 2012: Kasper Dissing Jørgensen, søn af Suk Yee Lam og Kjeld Dissing
Jørgensen, Flat 20 B, 1-Wong Nai Chung Rd. Happey Valley, Hong Kong.
18. august 2012: Sylvester Kviesgaard, søn af Pernille Jeanette Kviesgaard
og Thomas Kviesgaard, Skt. Pauls Gade 68 st., Århus C.
19. august 2012: Frederik Bjerre Drost, søn af Helle Bjerre Drost og Michael
Bjerre Drost, Mejrup Skolevej 28, Holstebro

Viede
18. august 2012: Lone Stilling og Peter Helsted Dich, Wesselsvej 18, Holstebro
8. september 2012: Marianne Abildtrup Dam Riis og Simon Dam Riis,
Lundgårdsparken 21, Aulum
8. september 2012: Lene Mølgaard Kragelund og Michael Gjedbo Kragelund,
Wesselsvej 12, Holstebro.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
10. juli 2012: Johanne Svenstrup, født 1919, Poppel Allé 97, Holstebro
15. juli 2012: Henning Hedegaard Agerbo, født 1944, Pile Allé 100, Holstebro
16. juli 2012: Hanne Munch Svenningsen, født 1918, Østergade 13, Rødding
9. august 2012: Anna Hauge Lauridsen, født 1930, Sønder Allé 28e, Holstebro
14. september 2012: Verner Overø, født 1917, Beringsvej 19, Holstebro
15. september 2012: Svend Guld, født 1927, Baldersvej 6, Holstebro

Ind- og udmeldelser
4 personer har meldt sig ud, 10 er meldt ind. Valgmenigheden tæller herefter
1096 medlemmer.
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Valgmenighedens
seniortilbud
I valgmenighedens bestyrelse undersøges muligheder og behov for et
seniortilbud, primært tiltænkt den ældre del af valgmenighedens medlemmer.
En gruppe af frivillige tænkes at kunne tilbyde flere forskellige tiltag –
afhængig af evt. behov. Tilbuddene kunne evt. være tilbud om afhentning
til gudstjenester eller til div. aktiviteter i Valgmenighedens Hus. Et tilbud
kunne også tænkes at være ”besøgstjeneste”, hvor den frivillige kommer i
den ældres hjem, hvor vedkommende kan støtte og deltage, så kontakten
til evt. myndigheder bibeholdes. Overordnet mål er at skabe glæde og indhold i dagligdagen for de ældre, som ikke selv er i stand til at deltage uden
hjælp.
Konceptet er i sin vorden, og der vil være en mindre arbejdsgruppe,
der arbejder videre med idéer og forslag.
På arbejdsgruppens vegne
Sys Dam

nyt fra kunstudvalget
Følgende udstillinger er planlagt i Skolegade 32:

Oktober/november
Anders Borg fra Mogenstrup udstiller fotos fra lokalområdet

December/januar
Birthe Strandbygaard udstiller malerier

Februar/marts
Bodil Kjær fra Holstebro udstiller malerier
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orgelindvielse 30. august 2012
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møder og arrangementer
Søndag den 28. oktober 2012: Fælles efterårsmøde i Holstebro for
midt- og vestjyske valgmenigheder med følgende program:
Kl. 10.30: Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke.
Kl. 12.00: Middag i Skolegade 32.
Kl. 13.30: 	Foredrag v/ Signe Paludan, Lemvig over emnet: Skæbnetanken
i Karen Blixens fortælling" Babettes gæstebud".
Kl. 14.30: Kaffe.
Kl. 15.00: Fællessang i kirken, hvor vi skal høre det ”nye” orgel.
Tilmelding senest den 21. oktober til Karen Bjerre Madsen eller Anna
Thordal-Christensen. Pris kr. 200,-.
Torsdag den 15. november 2012 kl. 19.00: Foredrag med forfatteren
Tom Buk-Swienty, der bl. a. har skrevet bøgerne Slagtebænk Dybbøl og
Dommedag Als om Danmarks nederlag i 1864. Bøgerne er ved at blive
filmatiseret til TV. Pris kr. 80,-.
Højskoleformiddage i november
Torsdag den 1. november kl. 9.30:
Unna-Pernille Gjørup: Midsommerfesten af Martin A. Hansen.
Torsdag den 8. november kl. 9.30:
Unna-Pernille Gjørup: Orgelbyggeren af Robert Åsbacka.
Torsdag den 22. november kl. 9.30:
Peter Hedegaard: Nattog til Lissabon af Pascal Mercier.
Torsdag den 29. november kl. 9.30:
Peter Hedegaard: Min Kamp 1-2 af Karl Ove Knausgård.
Søndag den 9. december kl. 16. 00 i kirken: Julekoncert.
Igen i år vil vi lave en stemningsfuld julekoncert. Der vil være mulighed for
at høre julens toner samt synge med på kendte julesalmer. Medvirkende:
Holstebro Brass, Fru Madsens Tone-Ensemble, Carsten Smith, Kim Preussler.
Der er fri entré.
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Tirsdag den 18. december kl. 19.00: Juleafslutning for Holstebro
Friskoles elever og forældre.
Søndag den 6. januar 2013 kl. 14.00: Nytårsmøde med gudstjeneste
og efterfølgende møde i Skolegade 32, hvor Unna-Pernille Gjørup og Peter
Hedegaard vil fortælle helligtrekongershistorier.
Lørdag den 2. februar 2013: Højskoledag
Kl. 10.00: Morgensang i kirken.
Kl. 10.30: 	Foredrag ved sognepræst dr. theol. Anders Kingo, Ullerup, om
Søren Kierkegaard i anledning af 200 års dagen for hans fødsel.
Kl. 12.00: Ribbensteg m.m.
Kl. 12.45: Sangtime.
Kl. 13.30: 	Foredrag v/ Rune Lykkeberg, der er en af Danmarks førende
samfundsdebattører.
Højskoledagen arrangeres i samarbejde med Holstebro Højskoleforening.
Pris kr. 200. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen eller Anna ThordalChristensen senest lørdag den 27. januar 2013.

MARTSMENIGHEDSMØDERNE 22., 23. og 24. februar 2013
Fredag den 22. februar 2013
Kl. 19.00: Ole Morsing og Peter Aaboe taler om Søren Kierkegaard.
Lørdag den 23. februar 2013:
Kl. 11.00: Bibelforedag v/ sognepræst Asger Pedersen, Borbjerg.
Kl. 12.00: Frokost.
Kl. 13.00: 	Musiker og forfatter Peter Bastian holder foredrag med
udgangspunkt i bogen: ”Mesterlære”.
Kl. 15.00: 	Foredrag ved Marianne Frank Larsen, sognepræst i Herslev,
over emnet: ”Gud i moderne nordisk litteratur”.
Søndag den 24. februar 2013:
Kl. 10.00: 	Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighedskirke v/ Peter SkovJakobsen, biskop over Københavns Stift.
Kl. 12.00: Frokost.
Kl. 13.00: Foredrag ved biskop Peter Skov-Jakobsen.
Møderne finder sted på Holstebro Friskole, Lægaardvej 102, Holstebro.
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Gudstjenester i
valgmenighedskirken
1. november 2012 – 1. marts 2013

4. nov.

Allehelgensdag

10.00

Peter Hedegaard. Kirkefrokost

11. nov.

23. s. e. trinitatis

10.00

Unna-Pernille Gjørup

18. nov.

24. s. e. trinitatis

10.00

Unna-Pernille Gjørup

25. nov.

Sidste s. i kirkeåret

10.00

Peter Hedegaard

2. dec.

1. s. i advent

10.00

Unna-Pernille Gjørup

9. dec.

2 s. i advent

Ingen gudstjeneste – julekoncert

16. dec.

3. s. i advent

10.00

23. dec.

4. s. i advent

Ingen gudstjeneste

24. dec.

Juleaften

14.00 og 15.30 Peter Hedegaard

25. dec.

Juledag

10.00

Unna-Pernille Gjørup

26. dec.

2. juledag

10.00

Peter Hedegaard

1. jan.

Nytårsdag

10.00

Peter Hedegaard

6. jan.
Helligtrekongersdag
14.00
					

Unna-Pernille Gjørup og
Peter Hedegaard – nytårsmøde

13. jan.

1. s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

20. jan.

Sidste s. e. helligtrekonger

10.00

Peter Hedegaard

27. jan.

Septuagesima

10.00

Unna-Pernille Gjørup

3. feb.

Seksagesima

10.00

Peter Hedegaard

10. feb.

Fastelavn

10.00

Peter Hedegaard

17. feb.

1. s. i fasten

10.00

Unna-Pernille Gjørup

24. feb.
2. s. i fasten
10.30
					
3. marts 3. s. i fasten
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Peter Hedegaard. Kirkefrokost

10.00

Biskop Peter Skov-Jakobsen		
Martsmenighedsmøder
Unna-Pernille Gjørup

