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Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
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Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk
Forretningsfører: Daisy Bruun Wium Nielsen, Munkbrovej 19, Nr. Felding, 7500 Holstebro,
tlf. 9742 5464, e-post: daisy@popx.dk
Kirketjener: Carsten W. Smith, Nørreparken 47, 7500 Holstebro, tlf. 2422 8140,
e-post: carsten@wesselsmith.dk
Kirkesanger: Astrid Bildsøe Andersen, Øster Nørbyvej 24, Fjaltring, 7620 Lemvig,
tlf. 9788 7050
Organist: Kim Preussler, Dyssegaardsvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 9743 2936,
e-post: kimpreussler@c.dk
Valgmenighedspræst: Peter Hedegaard, Valmuevej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023,
e-post: phvalgm@mail.dk. Træffes i øvrigt på
Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1023, torsdag kl. 15.00-18.00
samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik
på et besøg.
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 kl. 11.15. På hjemturen skal der intet betales.
Friweekends, fridage og ferie:
Friweekend den 21. og 22. november og 13. og 14. februar 2010. Ferie 11. januar til 18. januar
2010. Embedet passes alle gangene af valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen, Aulum,
tlf. 97 47 24 13.
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 1. februar 2010.
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Brev Fra præsten
bogtyve og andet godtfolk
Nu er det snart vintertid igen. Havearbejdet er
ved at være til en side, og trangen til at læse bøger
kommer over en. Når to uafhængige kilder – ens
lillesøster og et yngre medlem af valgmenigheden
– opfordrer en til at læse en speciel bog, så bliver
man nysgerrig. Titlen var ”Bogtyven”. Jeg tænkte
straks på den familie, der havde stjålet bøger på
det kongelige bibliotek og solgt dem for uhyrlige
summer, eller på en svensk roman om en, der skaffer sig et arvestykke fra Ravenna, men det viste
sig hurtigt at være en helt anden roman. Markus
Zusaks ”Bogtyven” er noget helt specielt, for her
er fortælleren døden. Nok den mest specielle fortæller til dags dato. Og går
man i gang med at læse, slipper man ikke bogen, før man er færdig.
Bogen handler om den ni-årige pige, Liesel, som er på flugt med sin bror
og mor i nazitidens Tyskland. Moderen er på vej til en lejr, vist nok på grund
af kommunistiske tilbøjeligheder, da lillebroderen dør på togrejsen og bliver
begravet. På kirkegården finder Liesel den første bog, som hun stjæler, nemlig ”Håndbog for kirkegårdsgravere”. Men Liesel er analfabet, hun kan ikke
læse, men er alligevel fascineret af bogen.
Efter de dramatiske begivenheder anbringes Liesel hos en maler, Hans
Hubermann, der bor i en gade med navnet Himmelstrasse; dog er der ikke
megen himmelvej over gaden, der er præget af fattigdom, arbejdsløshed,
jødeforfølgelser og Hitlerjugend. Knust af sorg over broderens død og moderens deportation knytter Liesel sig til sin nye familie. Plejefaderen Hans er i
bund og grund et godt menneske. Han missede optagelsen til Hitlerjugend,
da han malede slagord over på facaden til sine jødiske venners butikker, og
det koster ham medlemskabet og arbejdet. Hans hjælper Liesel med de natlige mareridtstilstande, og sammen lærer de Liesel at læse og - med restmaling - at skrive nede i kælderen. Liesel lover Hans, at han nok skal få en god
begravelse lige efter det bayerske kirkegårdsvæsens håndbog. De to knytter
et stærkt bånd, for Hans Hubermann er et godt menneske. Han viser, at
man godt kan være i besiddelse af moralbegreber som venskab, næstekærlighed og tillid selv i en tid præget af nazismens grusomheder. Endvidere
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tegnes der et smukt portræt af Hans og hans lidenskab for sin harmonika,
med hvilken han tjener ekstra penge, når malerarbejdet udebliver, og det
er også via harmonikaen, at familiens skæbne bliver videreført. Under den
første verdenskrig havde en jødisk medsoldat lært Hans Hubermann at spille
trækharmonika, og Hans havde afgivet løfte om, at skulle vennen få brug for
det, så ville han altid hjælpe. En dag ankommer soldaterkammeratens søn og
bliver skjult i kælderen.
Også Hans Hubermanns specielle kone portrætteres. Hun vandrer rundt
og udstøder eder, som man næsten kun kan gøre det på tysk: Schwein,
Saukerl, Saumensch – svin, sokarl/svinedreng, somenneske, men bag dette
enfoldige ydre banker der et varmt hjerte for både Hans og Liesel.
Ved siden af disse hovedpersoner møder vi Liesels ven, der maler sig selv
sort for at ligne 100-meter løberen, Jesse Owens, fra Olympiaden i 1936, og
som i protest nægter at huske Hitlers fødselsdag. Vi møder borgmesterfruen
med broderet nazitegn på sine tøfler. Hun låner Liesel bøger, så hun ikke
altid behøver at stjæle dem ud af naziregimets bogbrændinger, som hun plejer at gøre. Vi møder alskens mennesker her i den jordiske himmelgade. Vi
mærker suset fra koncentrationslejren Dachau, og vi hører om bombninger,
brød til fangerne og om dødens travle tid. Alligevel emmer bogen af humor,
varme, barmhjertighed midt i al elendigheden, og vi følger Liesel, Hans og
hans hustru og jødens liv helt til slutningen.
Hvordan bogen ender, og hvornår døden får det sidste ord, må I selv
finde ud af. Men for undertegnede var denne bog en øjenåbner i en sommer
og et efterår, hvor man intenst har diskuteret flygtningene i Brorsonskirken,
klokkeringninger i forbindelse med klimatopmødet og mange andre ting
i det danske kirkeliv. Måske kan vi se til Hans Hubermann. Han lever efter
det, som Platon har lært os: har man én gang mødt det gode, kan man kun
gøre det gode. I stilhed gemmer han en flygtning, fordi det er nødvendigt.
Han udstiller ikke sig selv og sin godhed eller sætter en adresse i avisen –
nej, han opfylder sit løfte, og med et stort overskud og stor tålmodighed
lærer han Liesel at læse, så hun kan få slukket sin uudslukkelige tørst efter
bøger. Sammen med døden fælder vi tåre på tåre, og der bliver grebet om
ens hjerte, når vi møder den menneskelige dårskab, men også håbet midt i
håbløsheden.
Bogtyven kan lære os, at vi hver især er ansvarlige. Vi behøver ikke
dække os ind, men kan handle som Hans Hubermann gør det, og vi kan lave
ærtesuppe, så det smager himmelsk, som hans ægtefælle gør det, og man
kan leve et liv, selv når bomberne falder, og verden regeres af en despot
som Hitler.
Peter Hedegaard
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Personalia
Døbte
27. september 2009: Jonathan Bojsen-Møller, søn af Anni Bojsen-Møller
og Mads Bojsen-Møller, Ingemannsvej 10, 7500 Holstebro.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
6. juli 2009: Maren Søndergaard Thingaard, født 1926, Birkehøj 76,
7500 Holstebro.
18. juli 2009: Erna Solveig Brændgaard, født 1912, Lyngbakken 17,
7500 Holstebro.
3. september 2009: Ejnar Dalsgaard Knudsen, født 1922, Thorsvej 65D,
stue 17 ,7500 Holstebro.

Viede
22. august 2009: Anna Marie Bregendahl Maack og Einar Bregendahl
Maack, Slotsvænget 9, 7500 Holstebro.
17. oktober 2009: Pia Hingebjerg og Michael Laursen, Klitrosevej 12,
7500 Holstebro

Ind- og udmeldelser
2 personer har meldt sig ud, mens 16 personer er indmeldt.
Valgmenigheden tæller herefter 1.059 medlemmer.
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Rødding højskole
I august måned havde medlemmerne af de midt- og vestjyske valgmenigheder mulighed for at tage på et højskoleophold på Rødding Højskole. Vi var
knap 20 deltagere fra Holstebro Valgmenighed, der benyttede os af tilbuddet, og vi havde en fornøjelig og udbytterig uge sammen med ca. 80 andre
deltagere. Ugens tema var: Grænseland – filosofisk, etisk, historisk og kunstnerisk. I beskrivelsen af kurset havde man lovet os, at vi – ved at bevæge
os ud i ovennævnte grænselande – ville blive udfordret og måske få øjnene
op for nye vinkler på tilværelsen. Derved ville vi blive klogere på verden og
også på os selv.
Dette var måske store ord, men efter min mening lykkedes det over al
forventning. Vi hørte velformulerende og meget vidende foredragsholdere,
mødte også provokationen f. eks. gennem Jens Galschjøt, kunstneren med
”Den indre svinehund”, men som det sker så tit, glemmer man en evt. forhåndsmodvilje, når man møder et begavet og engageret menneske. Helt bogstaveligt krydsede vi grænsen til Tyskland på vores heldagsudflugt til grænselandet og Nolde Museet i Sydslesvig. Ud over de mange dejlige indtryk,
som landskabet og udstillingen på museet gav os, var vi så heldige at være
begunstiget af godt vejr, så alle var enige om, at det var en fin dag.
Som altid på en højskole veksler foredragene med sang og musik, hvilket
jo bestemt bidrager til en god og glad stemning. En aften overværede vi en
fin klaverkoncert med en engelsk
koncertpianist, mens der en anden
aften var arrangeret en anderledes
og - for nogle - grænseoverskridende aktivitet, nemlig folkedans.
Når man så medtager, at der ud
over den alsidige åndelige føde
var sørget særdeles godt for os fra
køkkenets side, må man sige: det
var en dejlig uge, og vi er mange,
der allerede nu glæder os til næste
år, hvor der efter den foreløbige
plan vil blive lejlighed til at besøge
Vallekilde Højskole en uge i juni
måned.
Emil Nolde, Julenat, 1912.
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Anna Thordal-Christensen

Forelæsningsrække
i holstebro sognehus
Teologisk voksenundervisning i Viborg Stift
Kære valgmenighedsmedlemmer!
I 2010 fortsætter vi den teologiske voksenundervisning i Holstebro kirkes lokaler. Det er muligt at komme med på denne forelæsnings- og undervisningsrække, selvom man ikke har været med de tidligere år. Meld jer endelig.
Forelæsningerne foregår lørdage den 23. januar, 27. februar, 27. marts og 17.
april 2010 ved cand. theol. Arne Holst-Larsen, Brande og cand. theol. Peter
Hedegaard, Holstebro.

Et dagsprogram ser således ud
09.00
09.30
11.45
13.00
14.30

- 09.30:
- 11.45:
- 13.00:
- 14.30:
- 15.00:

Kaffe og rundstykker
2 forelæsninger
Frokost: To stykker smørrebrød, øl/vand, kaffe
Fælles foredrag
Afslutning i sognekirken.

Deltagelse for de fire lørdage koster 800 kroner, som dækker husleje og
fortæring.
Emnerne for de fire lørdage bliver ”Dogmatik, kristendommens troslære”
ved sognepræst Arne Holst-Larsen og ”Etik og religionsfilosofi” ved valgmenighedspræst Peter Hedegaard. Endvidere vil der om eftermiddagen være
skiftende foredragsholdere, som vil tale om forskellige tilknyttede emner.
Anders Kingo: Søren Kierkegaards teologi.
Hans Jørgen Frederiksen: Dansk kirkekunst
Marie Vejrup Nielsen: Hvor blev synden af?
Jesper Tang Nielsen: Johannesevangeliet.
Yderligere oplysninger fås hos:
Peter Hedegaard, tlf. 9742 1023, mail: phvalgm@mail.dk
Mads Fastergaard, tlf. 9747 2219, mail: tvu@mail.dk
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Vi bringer her endnu et bidrag fra en af valgmenighedens
unge medlemmer, Martin Rytter Handberg

volontørarbejde
i uruguay, sydamerika
At sende en ung dreng ud på et 9 måneders langt ophold i
Uruguay modner, og denne kommer hjem som en voksen mand.
Hvorledes kan det gå til?
Piratos og fåretarme
Jeg ankommer i september 2008 og starter med masser af positiv energi
min volontørtjeneste i Uruguay. Dag nummer 1 byder på grillede fåretarme
med presset citronsaft og salt. Det var en ny delikat ret. Uruguayanerne
brød sig dog ikke om danske piratos.
Jeg bor sammen med 2 psykologistuderende på min alder, og jeg deler et
værelse med en tysk ung dreng. Det er familien, basen og sikkerhedsnettet.
Jeg skal arbejde på et krisecenter for kvinder og deres børn, som enten har
lidt eller lider som følge af vold i hjemmet. Det skaber utryghed, usikkerhed
og ydmyghed, som vi på centret forsøger at afhjælpe.
Sproget er den første
virkeligt vanskelige
barriere, som jeg
kæmper med. Jeg
vinder kampen over
sproget og taler den
dag i dag spansk
uden problemer.
Men sprogkundskaber er overhovedet
ikke det eneste, jeg
tager med hjem fra
denne oplevelse.

Martin på arbejde
i Uruguay.
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Ansvar og samvittighed
Jeg lærer at arbejde under ansvar og med en masse samvittighed. Jeg påtager
mig meget ansvar både i hjemmet, men også på jobbet i takt med, at mit
spanske sprog forbedres gevaldigt. Jeg står til ansvar for mine egne handlinger uden dog at føle mig alene på noget tidspunkt.
Den unge knægt har ikke mor eller far til at hjælpe, og netop det giver, ja
”hår på brystet”. Sagt på en anden måde. Det modner og gør mig voksen.

Individualitet og dødsfald
Der sker utroligt mange ting på arbejdet. Voldelige episoder, der ses som
et stort råb om hjælp/fortvivlelse. Jeg ender i nogle situationer med samme
ansvar og arbejdsbyrder, som de uddannede personer på centret. Jeg må
skille to arrige mødre ad, da det udvikler sig til mordtrusler og vold. Jeg er
personen, der har set det ske, og jeg aflægger rapport til min chef. Sammen
bortviser vi den kvinde, som startede optøjerne.
Endvidere har jeg bearbejdet mange personlige tanker selv. Jeg mistede
desværre min farmor efter en tid med sygdom. Jeg kunne ikke bistå familien, men sagde farvel inden i mig selv. Det var en svær periode, men igen
en periode, der har modnet mig gevaldigt. Derefter levede jeg og lever
stadig med fantastisk høj moral, positiv energi og livslyst. Det åbnede mine
øjne for min heldige situation. Brokkeri er der ikke længere plads til i min
lyse tolerante verden. Nu sidder jeg hjemme i Danmark igen og er lige netop
nu begyndt at efterleve en af de regler, jeg har tilegnet mig:
Lev livet, grib dagen, og følg dine drømme.
Således er jeg ved at gøre klar til at flytte til Madrid for at studere, da det
er min store drøm. Jeg er den voksne mand netop hjemvendt fra en modningsproces fra den 5. september 2008 til den 5. juni 2009 i Montevideo,
Uruguay, Sydamerika.
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Nyt fra bestyrelsen
Vores hilsen til menigheden er denne gang en oplysning om, at vi har fået
alle valgmenighedens kirkeblade samlet og indbundet. Vi har dem i 2 eksemplarer, og det drejer sig om alle de blade, der er udkommet fra 1977 og frem
til i år.
Det ene eksemplar er gemt i vores aflåste kirkeboks, medens det andet er at
finde på boghylden på Peter Hedegaards kontor i Skolegade. Er I nysgerrige,
må I gerne komme og læse i dem, men vi har truffet beslutning om, at vores
”kirkehistorie” ikke må fjernes fra kontoret.
Dernæst vil vi fortælle, at vi i slutningen af august måned modtog en opsigelse
fra vores organist, Svetlana Michelsen, der ønskede at fratræde sin stilling i
valgmenigheden på grund af for stort arbejdspres i forbindelse med videreuddannelse. Vi vil gerne takke Svetlana for ca. 3 års tjeneste på orgelbænken
og ønsker hende held og lykke fremover.
Bestyrelsen havde kendskab til, at Kim Preussler, som vi tidligere med stor
glæde havde benyttet som afløser, var ledig og ønskede at påbegynde en
PO-uddannelse på Vestervig Kirkemusikskole. Vi ansatte herefter Kim pr.
1. oktober, og vi vil gerne byde ham hjerteligt velkommen. Vi glæder os rigtigt
meget til samarbejdet. Kim præsenterer sig selv andetsteds her i bladet.
Når dette blad udkommer, er vi forhåbentlig godt i gang med at få etableret
en ny trappe fra fortovet og op til kirken. Samtidig får vi sat et nyt jerngelænder op. En hårdt tiltrængt fornyelse synes vi i bestyrelsen. Vi håber på overbærenhed i de uger, hvor der vil være noget roderi ved trappen. Det færdige
resultat kan I glæde jer til.
Konfirmandundervisningen er godt i gang. I år er der 19 unge mennesker,
som søger viden og oplysning om det at gå til præst og blive konfirmeret.
Konfirmationen i kirken er den 30. april 2010.
Efterårets aftenmøder er også godt i gang, og højskoleformiddagene venter
forude fire torsdage i november måned. Gudstjenestetiderne er næsten de
samme – så VEL MØDT både i kirken og i Skolegade 32.
Karen Bjerre Madsen
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Præsentation af
vores nye organist
Mit navn er Kim Preussler. Jeg
tiltrådte som menighedens organist den 1. oktober 2009. Jeg
er 50 år, gift med Gitte, som er
organist ved Nørrelandskirken.
Sammen har vi 3 børn. Jeg har
spillet orgel, siden jeg var 14 år,
og har haft mange vikariater
siden – blandt andet også her
i kirken.
Jeg startede på Vestervig
Kirkemusikskole her i august.
Så jeg håber inden for 3 år at få
PO eksamen. Jeg glæder mig
til samarbejdet med de ansatte
især om søndagens gudstjenester. Samtidig ønsker jeg et frugtbart samarbejde med bestyrelsen. Det er et stort kald at skulle lede lovsangen, og jeg
vil gøre mit for at løfte opgaven.
Kim Preussler

Morgensang i
holstebro valgmenighed
Torsdag den 17. december kl. 8.00 er der adventsmorgensang med friskolen.
Alle er velkommen til at være med. Derfor vil det glæde os at se de af
menighedens medlemmer, der kan. Morgensangen varer cirka en halv time.
Asger Brodersen
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fra kunstudvalget
Kommende udstillinger
Oktober / november: Merete Lisby
December / januar: Birte Sidelmann
Februar / marts:
Anne Burckhardt Andersen

Merete Lisby fortæller om sine billeder
Det kan faktisk siges ganske kort: Jeg er i grunden bare fascineret af farver.
Det flow, der opstår, når man arbejder med farverne, er gribende. Pludselig
dukker noget uventet op - hvis man lader det ske - en ny vej, man vælger at
følge, og som måske forandrer billedet helt. Det kan ske igen og igen. Det kontrollerede mod det tilfældige - det stærkt grafiske mod det utydelige - skaber
en spænding og en dynamik, jeg synes er spændende! Jo, jeg er i grunden
bare fascineret af farver!
Hjemmeside: www.meretelisby.dk

Birte Sidelmann fortæller om sine billeder
Det at tegne og male har været en stor del af mit liv, og mit første maleri blev
til i 1963. Jeg har siden været på en del kurser, og især de sidste 5 år er det blevet til mange af slagsen, hvor også lærere fra Kunstakademiet har undervist.
Mine malerier har været udstillet i firmaer, offentlige institutioner og kunstforeninger. Jeg er medlem af Nordvestkunst. en kreds af lokale kunstnere, der
udstiller sammen fra juni til august på Gimsinghoved. Jeg har værksted og
galleri på hjemadressen, hvor man er velkommen efter aftale.
Hjemmeside: www.Bisini.dk

Anne Burckhardt Andersen fortæller om sine billeder
Hvorfor maler jeg billeder? Svaret er, at jeg er glad for at bruge farver og
blande dem. Ofte drømmer jeg i farver. Så er der et billede på vej. Når jeg
maler, så tager billedet ofte over og skaber sin egen dagsorden. Farverne
bestemmer ikke sjældent motivet, og dette kan blive helt uventet. Det kan
blive en person eller noget abstrakt, som ikke altid vil ”makke ret”. Motivet
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bliver ikke sjældent sit eget og må sættes væk - bagerst i rækken af malerier,
fordi det motiv og de farver, jeg vil have, ikke kan komme frem i billedet.
Billedet vil noget andet og ofte, når jeg drejer det 90 eller 180 grader, så kommer motivet frem. Det er dejligt. Men hvis det så heller ikke sker, så står billedet og ”larmer”, når jeg vil til at male igen. Denne udfordring er årsagen til,
at jeg maler og har gjort det altid. Min mor var kunstmaler og underviste ind
imellem. Jeg var ikke til at undervise, syntes hun, for det var vilde motiver,
jeg malede. Så det blev ikke min levevej, men mit helle i mit liv med børn og
arbejde. Jeg maler med akryl og har tidligere malet med oliefarver. Det sidste,
jeg har malet med er pigmentfarver rørt op i øl, og når billedet er tørt, males
det over med linoliefernis. Jeg er medlem af en malergruppe, som ser ud til at
blive god til gensidig inspiration.

møder og arrangementer


sæsonen 2009-2010

Søndag den 1. november 2009 (Allehelgensdag): Kirkefrokost.

Efterårs-højskoleformiddage
Som sidste år vil vi mødes en række formiddage til litteraturforedrag
og sang:
Torsdag den 5. november kl. 9.30: Peter Hedegaard om Anna B. Ragde:
Berlinerpoplerne. Forfatteren besøger Holstebro til januar.
Torsdag den 12. november kl. 9.30: Valgmenighedspræst Morten Kvist
om Erik Fosnæs Hansen: Løvekvinden.
Torsdag den 19. november kl. 9.30: Bibliotekar Herdis Krustrup Kjærgaard om Pär Lagerkvist: Sibyllen.
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Torsdag den 26. november kl. 9.30: Peter Hedegaard om Torgny Lindgrens romaner: Humlehonning og Norrlands akvavit (”Nattog til Lissabon”
er udskudt til senere).
Søndag den 29. november: Friskolens voksenkor deltager i gudstjenesten.
Søndag den 6. december kl. 16: Julekoncert med Thisted Kirkes drengemandskor. Entré.
Søndag den 13. december 2009: Julekirkefrokost. OrkesterEfterskolens
kor deltager i gudstjenesten
Søndag den 10. januar 2010 kl. 14: Nytårsmøde: Torben Bramming,
sognepræst ved Ribe domkirke prædiker, og cand. theol. og ph.d. Bente
Bramming holder efterfølgende foredraget: Ny kirkekunst - paradoks og
længsel. Der tages udgangspunkt i den nyeste kirkekunst (af Maja-Lisa
Engelhardt, Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard) med henblik på at vise, hvordan
den kristne fortælling udfoldes, så både tidens træk og tidens fylde spores i
værkerne.

Lørdag den 6. februar 2010: Højskoledag.
Program
Kl. 9.45: Morgensang i kirken
Kl. 10.30:	Foredrag v / Ole Kobbelgaard, Askov Højskole: Palle alene i
verden – flydende fællesskaber for superindividualister.
Kl. 12.00: Ribbensteg m.m.
Kl. 12.45: Sangtime v / Ole Kobbelgaard: 6 udvalgte højskolesange
Kl. 13.30: Foredrag v / forsvarsadvokat Merethe Stagetorn
Højskoledagen arrangeres i samarbejde med højskoleforeningen. Pris: kr.
200,00. Tilmelding til Karen Bjerre Madsen, tlf.: 97 42 48 90, Anna ThordalChristensen, tlf.: 97 42 58 57 eller Mogens Bjerre, tlf. 97 42 36 31 senest den
1. februar.

Onsdag den 24. februar 2010 kl. 11: De ældres middag. Foredrag ved
Peter Hedegaard: Fornuft og lidenskab. Derefter: Middag kr. 60,Tilmelding til Karen Bjerre Madsen, tlf. 97 42 48 90 eller Anna ThordalChristensen, tlf. 97 42 58 57 senest den 21. februar 2010.
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5., 6. og 7. marts 2010: Martsmenighedsmøderne.
Fredag kl. 19.00: Fharsad Kholghi = stand-up-komiker med orkester.
De satiriske vers.
Lørdag kl. 11.00: Charlotte Rønhoff, der taler om litteratur og kristendom.
Lørdag kl. 12.45: Niels Malmros: Fra Kundskabens træ til kærlighedens
smerte.
Lørdag kl. 15: Lisbeth Smedegaard Andersen om Maria-billeder.
Lørdag aften: Festmiddag med højskolesang
Søndag kl. 10.00: Biskop emeritus Erik Normann Svendsen prædiker i
Borbjerg kirke og holder foredrag på friskolen kl.13.00 om danske salmedigtere. Se nærmere i næste kirkeblad.

Torsdag den 11. marts kl. 19.30: Valgmenighedens generalforsamling.
Søndag den 28. marts 2010 (palmesøndag): Kirkefrokost.
Valgmenighedens aftenudflugt foråret 2010: Tidspunktet meddeles i
næste kirkeblad.
Lørdag den 5. juni 2010: Grundlovsmøde på Nr. Vosborg: Michael
Christiansen, bestyrelsesformand for DR holder grundlovstalen, Herning
kirkes drengekor og dirigent Mads Bille medvirker. Se nærmere program i
næste kirkeblad.
Juni 2010: Højskoleuge på Vallekilde Højskole. Nærmere oplysning om tidspunkt følger, ligesom programmet vil blive lagt frem i kirken.
19. – 22. august 2010: Forlænget weekendtur til Liselund ved Slagelse.
Nærmere program i næste blad.
Vel mødt!
Peter Hedegaard
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Gudstjenester i
valgmenighedskirken
1. november 2009 - 1. marts 2010

(Gudstjenester ved valgmenighedspræsten i andre kirker i valgmenighedens område er anført i parentes)

1. nov.
Allehelgensdag
10.00
8. nov.
22. s.e. trinitatis
10.00
15. nov.
23. s.e. trinitatis
10.00
22. nov.
Sidste søndag i kirkeåret
9.00
29. nov.
1. s. i advent
10.00
6. dec.
2. s. i advent
16.00
					
13. dec.

3. s. i advent

10.00

20. dec.

4. s. i advent

10.00

24. dec.

Juleaftensdag

15.30

25. dec.

Juledag

10.00

26. dec.

2. juledag

10.00

27. dec.

Kirkefrokost

Kjeld Slot Nielsen
Friskolens voksenkor medvirker
Julekoncert med Thisted kirkes
drengekor
Julekirkefrokost

Ingen gudstjeneste

1. jan.

Nytårsdag

10.00

3. jan.

Helligtrekongerssøndag

10.00

1. s.e. helligtrekonger

14.00

Torben Bramming, Ribe
Jannik Bojsen-Møller

10. jan.
17. jan.

2. s.e. helligtrekonger

10.00

24. jan.

3. s.e. helligtrekonger

10.00

31. jan.
7. feb.

Septuagesima

10.00

Sexagesima

10.00

14. feb.

Fastelavn

21. feb.

1. s. i fasten

10.00

9.00

28. feb.

2. s. i fasten

10.00

Kjeld Slot Nielsen

7. marts 3. s. i fasten
10.00 Borbjerg kirke. Biskop emeritus
					 Erik Normann Svendsen.
					 Martsmenighedsmøderne

GudstjenesteR på sygehus og plejehjem
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8. dec.

Plejehjemmet Parkvej

14.30

2. marts

Plejehjemmet Mellemtoft

14.30

