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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: Steffen Wiwel, Mølleparken 28, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6630,
e-post: s.wiwel@hotmail.com
Kasserer: Anders Møller-Nielsen, Lægårdvej 57, 7500 Holstebro, tlf. 9740 4023,
e-post: conny.m-n@mail.tele.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
Ingrid Appel, Idrætsvej 25, Nr. Felding, 7500 Holstebro, tlf. 9742 1474,
e-mail: ejvind.appel@mvb.net
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
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, 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. 16.00-18.00
samt efter aftale. Fridag mandag. Besøg: Man er altid velkommen til at ringe med henblik
på et besøg.
Præst: Dorte Buelund, Hørvangen 20, 7120 Vejle Ø, tlf. 2970 2224,
e-post: buelund@gmail.com. Træffes efter aftale.
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:
20.-26. marts er Dorte Buelund og Peter Hedegaard i Rom med konfirmanderne.
Embedet passes af Kjeld Slot Nielsen, tlf. 9747 2413. Peter Hedegaard holder ferie 1.-6. april.
Her passer Dorte Buelund valgmenigheden. 25. april - 1. maj holder Peter Hedegaard studieuge.
Kjeld Slot Nielsen passer valgmenigheden. Peter Hedegaard har friweekend 18.-20. juni.
Kjeld Slot Nielsen, tlf. 9747 2413 passer embedet.
Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Ansvarshavende: Peter Hedegaard.
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Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres til Peter Hedegaard.
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest den 1. juni 2011.

Brev Fra præsten
Lige før jul blev jeg opfordret af Dansk Kirketidende til med få ord at skrive, hvad det vil sige at være
grundtvigsk. Vi er jo ikke fanatikere eller fundamentalister. Grundtvig er ikke en helgen, men en
del af vores kirkes baggrund: Fra Jesus over Paulus
til Luther, Kierkegaard, Kold og Grundtvig og frem
til i dag. Jeg kom frem til det følgende, og hvis nogen selv går med tanker om, hvad det vil sige, vil
jeg gerne høre om det. Her kommer mit bud:
At være grundtvigsk er at være på vej: Sig: vi
går til paradis. Det er at være i et fællesskab,
hvor der er højt til loftet og åbent til himmelen - for som den Gamle siger:
Mit land, siger Herren, er himmel og jord, hvor kærlighed bor. At være
grundtvigsk er at håbe, at Gud og Kristus vil gøre vismænd af os vankundige små, som det hedder i min yndlingssalme, "Himlene, Herre fortælle din ære". Altså først oplives, så oplyses - stik modsat af den kultur,
vi lever i, der siger: først måles, så vejes. Kristne har kronede dage med
det grundtvigske i bagagen. Vi skal bare bruge arven med frimodighed.
At være en kirke i folkekirken er altid at være på vej. Vi arbejder på sagen.
Nyt tag presser sig på, nyt orgel håber vi at få. Men vi er også selv på vej. På
vej i vort liv, på vej mod fremtids fjerne mål.
Nu har kommunen givet os en Morten Larsens Plads lige neden for kirken. Tak for det. Var der en, der var på vej, var det Morten Larsen. På vej
til at besøge de gamle. På vej til at hjælpe til i høst på et husmandssted. På
vej til Liselund for at diskutere kristendom dér eller vende vigtige spørgsmål med vennerne her i byen. Han var på vej, tog til USA og kom ud for en
ulykke, men overlevede og levede videre med et engagement uden lige.
Også vi kan være på vej. I en tid, hvor vi godt her i det vestjyske kan blive
lidt sagtmodige - ja så skal vi huske, at også vi kan være på vej. I de næste
numre af kirkebladet kan I læse om piger fra valgmenigheden, der laver
de mest spændende ting. Idéer om mænds foretagsomhed modtages også
gerne. Men læs om disse piger og deres lidenskab. For uden lidenskab kan vi
ikke leve.
Må vi derfor for vores samfunds - for vores verdens skyld give faklen videre til dem, der kommer. Lad os nu vise, at den iværksættertrang og den

3

lidenskab, som har været her i det vestjyske, til stadighed lever. At vi kan
godt. Vi vil skabe de bedste rammer, de bedste vilkår for den næste generation – motorvej eller ej – sygehus eller ej. De skal ikke kue os. Vi kan i kirke
og skole stadigvæk oplive og oplyse hverandre, for lyset er for os alle. Så nyd
foråret, når det kommer:
Som solen skinner i forårstid,
og som den varmer i sommerdage,
al sand oplysning er mild og blid,
så den vort hjerte må vel behage.
Trods mørkets harme,
i strålearme
af lys og varme
er hjertensfryd!
Grundtvig 1856

Peter Hedegaard

Generalforsamling
afholdes torsdag den 10. marts 2011 kl. 19.30 i Valgmenighedens
Hus, Skolegade 32, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning v/formanden
Aflæggelse af regnskab v/kassereren
Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter, på valg er:
Karen Bjerre Madsen
Steffen Wiwel (ønsker ikke genvalg)
Anders Møller-Nielsen
Ingrid Appel
5. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er:
Karsten Kjærgaard
6. Behandling af indkomne forslag
7. Eventuelt, herunder beretning fra præsten
Regnskabet udleveres på generalforsamlingen og kan evt. rekvireres fra
24. februar. Ligeledes kan opdateret medlemsliste udleveres på generalforsamlingen.
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Lykke, ulykke de gange på rad
– Om Lidelsens problem
Sorrig og glæde de vandre til hobe, lykke, ulykke de gange på rad, medgang
og modgang hinanden tilråbe, solskin og skyer de følges ad. Det følgende er
uddrag af et foredrag om Lidelsens problem ud fra Jobs bog holdt i februar i
valgmenigheden. Vi kender Kingos skildring af menneskelivet, og de fleste
kan vel skrive under på, at livet består af mange dele, og selvom vi prøver at
skabe et ”lykkeland”, prøver at fjerne livets forhindringer – ja så rammes vi
af modgang, mørke skyer og ulykke.
Vi rammes af livets mørke sider, det man med et fint ord kalder ”Lidelsens problem”. Nogle mennesker rammes hårdt; det er, som om skæbnen
har besluttet, at netop de skal rammes igen og igen. Det gør os ulykkelige
og får os til at tvivle på Guds nåde. ”Lidelsens problem” er der ingen løsning
på, det hænger sammen med det faktum, at menneskelivet er endeligt. I en
af Davids salmer beskrives menneskelivet som græs: om morgenen saftigt
og grønt, om aftenen tørt og vissent. Vi ved, at der er ende på livet. At der er
noget mere, fortæller kristendommen os.
Der er et liv udover døden, for i dåben får vi pant på det evige liv? Det
skal give os mod til at leve trods lidelse og død. En legende fortæller, at da
Gud skabte verden – med himmel, jord og hav – og gav os en vrimmel af
levende skabninger og regn og frugtbare tider til de mennesker, han havde
skabt i sit billede, sendte han sin søn for at se, hvordan værket var blevet.
Sønnen vendte tilbage og fortalte, at alt var fryd og gammen på jorden – der
var ingen lidelse eller død, og alligevel var menneskene ikke lykkelige. De
overvejede at spise af kundskabens træ, spise æbler, som de ikke måtte, for
de ville noget mere. ”Det var ikke så godt”, konstaterede Gud, og han lavede om på sit skaberværk. Igen blev den elskede søn sendt af sted, og igen
vendte han tilbage til Faderen: ”Nu er det i den anden grøft, nu græder de
alle sammen, nu er der kun lidelse og død, og de har mistet håbet og skaber
plager for sig selv og hinanden.”
”Det går ikke”, svarede Gud, ”du må selv af sted, min søn”. Og Jesus kom
til jorden, født af en Jomfru, født som sandt menneske og sand Gud, og han
lærte menneskene at leve med hinanden – at leve trods modgang, lidelse
og død. Han lærte dem, at kærlighed var kærlighed til Gud og næsten, at de
skulle lære at leve trods menneskelivets endelighed. Og han lærte dem at
døbe på den tro, at han vil være med dem, og at de skulle tage vare på hinandens liv. ”Godt”, sagde Gud Fader, ”så er mit værk fuldendt, nu er det op
til menneskene”.
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Legenden fortæller i
kort form, at i kristendommen flettes Gud
og menneskenes historie sammen med Kristi
liv og forkyndelse. Vi
er en del af en større
historie, for vi er døbte
til at tage kampen op
med livets fortrædeligheder. Vi har brug for
noget større at hælde
vort hoved til. Et medmenneske, et familiemedlem, en, der kan
tage del i vores liv, i
vores lykke og ulykke.
For vores egen lille
tilværelse er spundet
sammen med andres i
et skæbnefællesskab,
der bunder i, at vi ikke
lever alene, men altid i
sammenhæng med andre. Den danske teolog
Leonore Christine
Svend Bjerg fortæller et
sted, hvordan Christian
den 4.'s datter, Leonora Christina, spandt sig eget liv ind i en større sammenhæng, da hun blev ramt af politisk forfølgelse, blev ramt af ulykken,
da hun sammen med sin mand Corfitz Ulfeldt blev mistænkt for at stå
bag en international sammensværgelse mod Chr. 4.'s efterfølger, Frederik
den 3.
Tro mod sin mand, som hun elskede over alt, som hun fortæller i selvbiografien ”Jammersminde”, blev hun spærret inde i Blåtårn. Hun fortæller selv,
at hun overlevede, fordi hun forbandt sit liv, sin lykke med mand og børn,
med ulykken og modgangen.
Og modgangen klarede hun ved at læse om Job i det Gamle Testamente.
Fyrsten Job, der ender i askedyngen med bylder, støvet, udleveret til vennernes spot og gode råd. Udleveret til en skæbne værre end døden, udleveret til et komplot fra Satans side, prøvet af Gud og dog aldrig uden at miste
troen på Guds vælde og visdom.
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Jobs lidelseshistorie levede Leonora med. Den holdt hende oppe i hendes
askedynge, med lopperne og med snavset i Blåtårn. Leonora kunne sikkert
skrive under på Jobs smukke ord om håbet til det større, om håbet til Guds
retfærd.
Job siger: ”Alt nu er mit vidne i himlen, min talsmand er i det høje; gid
min ven Gud lod sig finde! Mit øje vender sig med tårer til Gud, at han skifter ret mellem manden og Gud, mellem mennesket og hans ven.” (Jobs Bog
kap. 16, vers 19-21).
Det håb havde Job om retfærdighed; Det håb blev opfyldt, da Guds søn
blev født af jomfruen hin nat i stalden, da kom en menneskesøn og skiftede
ret mellem Gud og menneskene, mellem mennesket og hans ven – Gud.
For Jesus - Menneskesønnen - spændte vores historie sammen med Guds,
han forkyndte retfærd mellem mennesket og Gud, han spændte et sikkerhedsnet ud under det sårbare og skrøbelige menneskeliv og sagde disse
smukke ord som Gudstro og livets byrder:
”Kom hid til mig alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give
jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af
hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, min byrde
er let”.
			
Peter Hedegaard

Nyt fra friskolen
Holstebro Friskole inviterer hermed alle interesserede med til skolens morgensang i valgmenighedskirken. Friskolen holder morgensang i kirken 3
gange årligt. Næste gang er fredag den 17. april kl. 8.00 som optakt til påsken. Vi håber at se medlemmer fra valgmenigheden og Holstebro Friskoles
skolekreds.
Asger Brodersen
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Nyt fra bestyrelsen
Den vigtigste meddelelse fra os denne gang går ud på at sige, at vi glæder os
til at se jer til valgmenighedens generalforsamling torsdag den 10. marts kl.
19.30 i Skolegade 32. Her vil vi fortælle om vore gøremål i 2010 og så sammen med jer lægge kursen for menighedens ønsker for 2011.
Læs i øvrigt indkaldelsen og dagsordenen andetsteds i bladet.

Tak til Holstebro kommune
I anledning af Holstebro Valgmenigheds 125 års jubilæumsfest i 2010 indsendte bestyrelsen en ansøgning til Teknisk Udvalg med et ønske om, at
parkeringspladsen foran kirken kom til at hedde Morten Larsens Plads.
Ansøgningen blev imødekommet, og nu er der også kommet et skilt op,
hvor der står: Mortens Larsens Plads – P plads. Vi siger mange tak for denne
gave og er rigtig godt tilfredse med, at historien nu er på plads. Se i øvrigt
billedet på forsiden af dette blad.

Juleaftensgudstjenesten 2010
Vi tror, at der deltog ca. 525 mennesker i juleaftensgudstjenesten i valgmenighedskirken. Det var lige til bristepunktet. Derfor vil vi gerne drøfte dette
emne med jer den 10. marts. Vi tror, tiden er inde til, at der afholdes to juleaftensgudstjenester, nemlig kl. 14.30 og 16.00. Hvad mener I?

Nyt tag på kirken i 2011
Gennem flere år har kirkens tag været utæt. Nu kan der altså ikke lappes
mere på det. Vi tager derfor det store skridt og lægger nyt tag på kirken
umiddelbart efter konfirmationsdagen. Håndværkerne oplyser, at det vil
tage 8 uger. Vi kan berolige med, at gudstjenesterne hverken vil blive flyttet
eller aflyst i den pågældende periode.

Anonym giver
I nytårsgave modtog valgmenigheden en gavecheck på kr. 10.000. Pengene
var øremærket til orgelfonden, og det er en gave, vi takker meget for.
Orgelkontoen vokser stille og roligt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi meget gerne vil udbygge vores orgel med endnu flere piber i 2012.

Højskoleugen 2011
Dette års højskoleophold for de midt- og vestjyske valgmenigheder foregår i
uge 34, dvs. fra den 22. til den 27. august, og som vi tidligere har meldt ud,
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går turen i år til Rønshoved Højskole, der ligger i Sønderjylland nede ved
Flensborg Fjord. Det er Lemvig Valgmenighed, der står som arrangør, og
endeligt program med pris m.m. er lagt frem i kirken.
Som I kan se, er der gode ting at snakke sammen om til generalforsamlingen. Velkommen til det.
Karen Bjerre Madsen

Medlemsbidrag
Som bekendt er medlemmernes bidrag til valgmenigheden afhængig af vores skattepligtige indkomst, og oplysningerne herom får forretningsføreren
fra skattemyndighederne. Dette samarbejde går normalt uden problemer,
men nu er der kommet nye regler, hvilket for visse medlemmers vedkommende medfører, at Skat ikke automatisk anerkender deres medlemskab og
således ikke vil give os disse oplysninger.
Det drejer sig om følgende grupper af medlemmer:
1. Medlemmer, der er kommet ind i valgmenigheden som børn – enten ved
dåb eller konfirmation. Denne gruppe skal indmeldes igen ved det fyldte
18. år, dvs. når personen er myndig og selv kan skrive under på indmeldelsesblanketten.
2. De medlemmer, der har underskrevet en forpligtigelseserklæring, der er
mere end 10 år gammel. Disse erklæringer er udløbet, og hvis man fortsat
ønsker at støtte kirken på denne måde, skal erklæringen gentegnes.
3. Medlemmer, der er overført fra andre valgmenigheder, men hvor
Holstebro Valgmenighed ikke har en indmeldelsesblanket, der er underskrevet personligt af medlemmet selv.
Disse tre grupper vil i løbet af nogle måneder modtage en henvendelse fra
bestyrelsen med en ny indmeldelsesblanket, som skal underskrives, hvis
man ønsker fortsat medlemskab af Holstebro Valgmenighed, hvilket vi selvfølgelig både håber og regner med.
Bestyrelsen
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Kl. 19.00

- en af vor tids mest
brugte foredragsholdere

Lektor ved RUC
Henrik Jensen:
Det anstændige
menneske.

Fredag 4. marts

Tidl. generaldirektør ved
Danmarks Radio
Christian Nissen:
Folk, hvad er et folk i
grunden?
Suppe

kl. 11.00

kl. 12.00

Lørdag 5. marts

kl. 12.00

kl. 10.30

Frokost på

Gudstjeneste i valgmenighedskirken v/ Henrik
Wigh-Poulsen, forfatter og
domprovst v/Skt. Knuds
Kirke i Odense.

Søndag 6. marts

4. - 5. - 6. marts på Holstebro Friskole og i valgmenighedskirken

MARTS-MENIGHEDSMØDE 2011

Fællesspisning og
højskolesang
v/Susanne Madsen og
Peter Hedegaard.

kl. 16.45

kl. 13.00

Forfatter til flere bøger
om Jakob Knudsen og
en skarp debattør og
tv-anmelder i Kristeligt
Dagblad.

Foredrag v/Henrik WighPoulsen:
Om moralens
tilbagekomst i politik.

Holstebro Friskole.

Indbydere, udvalg bestående af:
Peter Hedegaard (Holstebro by, formand) - Henrik Guldbrandt Kjær, Naur (nordlige opland, næstformand) - Asger Brodersen, Holstebro Friskole
(kasserer) - Karen Smidt, Mejdal (sydlige opland) - Erik Nørkjær, Aulum (sydlige opland) - Viktor Hedegaard, Borbjerg (østlige opland) Charlotte Rønhoff (vestlige opland) - Ellen Henriksen, Idomlund (vestlige opland).

Tilmelding til festaften inden tirsdag 1. marts:
Karen Smith, Mejdal - tlf. 9610 7120 - ksmith@webspeed.dk
Ellen Henriksen, Idomlund - tlf. 9748 5064
Charlotte Rønhoff, Idom - tlf. 9748 5024 - cpr@km.dk
Peter Hedegaard, Holstebro - tlf. 9742 1023 - phvalgm@mail.dk

Adgangskort fås ved indgangen.
Højskolesangbogen 18. udgave benyttes.

Rundvisning på friskolen
v/ Asger Brodersen.

- en blændende beskrivelse af vores fælles fortid, set ud fra en kvindelig
synsvinkel.

Forfatter Pia Friis Laneth:
Lillys Danmarkshistorie.

kl. 16.00

kl. 12.45

Pris:
Partoutkort: 400 kr. (inkl. alle måltider - ekskl.
drikkevarer)
Partoutkort uden forplejning: 175 kr.
Enkeltforedrag: 60 kr.
Festmiddag lørdag aften: 175 kr.
Drikkevarer, brød til kaffen samt frokost lørdag
og søndag kan købes.

og kulturkritikere.
Han har skrevet Offerets
Århundrede, Det Faderløse Samfund og flere
andre bøger og artikler.
Henrik Jensen er fast
anmelder og kritiker ved
Kristeligt Dagblad.

Hvad laver de dog?
I de kommende udgaver af bladet bringer vi
artikler om nogle af valgmenighedens medlemmer,
der har startet noget for sig selv og med
lidenskab kastet sig ud på det dybe vand.

Søde fristelser
Benita Engbjerg Hyldgaard i Holstebro er noget så sjældent
som chocolatier
Af Aase Baden Nielsen
I filmen Chocolat flytter en kvinde med sin datter til en lille, fransk by.
Få dage efter ankomsten åbner hun et chokoladeri lige overfor den lokale
kirke. Kirken forbyder folk den jordiske nydelse, men som tiden går, nedbrydes folks modstand mod kvindens søde fristelser.
Søde chokolade-fristelser er det også, som Benita Engbjerg Hyldgaard i
Holstebro kan byde på. Men disse får ikke modstand fra kirken eller kunderne, tværtimod. Da den lokale tv-station sidste forår besøgte Benitas butik
i Østergade og et par dage før påske bragte optagelsen, blev der sådan et
run på forretningen, at det for en udenforstående kan synes næsten skræmmende.
- Folk stod i kø hen ad gaden. I løbet af fire timer havde vi udsolgt, så vi
måtte lukke butikken. Og så var det bare om at komme i gang med at producere nye varer til næste dag, fortæller Benita.
Hendes butik, som hun åbnede i november 2009, har fået en rigtig god
modtagelse af kunderne.
- De siger, det er spændende med en butik, hvor man kan købe noget helt
specielt, siger hun med glæde i stemmen.

Mulighed for tilføjelser
Benita E. Hyldgaard kalder sin butik for Chokolade & Co. Det lille appendix ”& Co.” fortæller, at Benita vil have mulighed for at kunne tilbyde
andet end chokolade. Sidste jul tog hun således kaffe og te ind i butikkens
sortiment. Om sommeren kan man købe is, og brudepar kan året rundt
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bestille bryllupskager hos hende. Benita har taget uddannelsen til chocolatier på Sjælland. Hun måtte derfor pendle, da hun og hendes familie bor
i Holstebro. Hun stod i lære i Chokoladeværkstedet i Hillerød, og gik på
bager- og konditorskolen i Ringsted. Hun var færdiguddannet i januar 2007.
Uddannelsen, der tager næsten fire år, var da en selvstændig uddannelse,
men blandt andet på grund af for få praktikpladser er den nu lagt under
konditoruddannelsen.

På rette hylde
- Jeg er kontoruddannet og havde i efterhånden mange år været beskæftiget som sekretær, med regnskab og it. Jeg ville imidlertid gerne prøve noget
andet og tænkte meget over, hvad det kunne være. Jeg har altid nydt at lave
kager og desserter, og da jeg hørte om uddannelsen, stod det mig omgående
klart, at det var det, jeg skulle være, fortæller Benita.

Chocolatier Benita E. Hyldgaard fremstiller selv alle de søde og velsmagende fristelser,
hun sælger i sin butik. Foto: Aase Baden Nielsen.
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- Jeg havde i læretiden mulighed for at flekse, således at jeg kunne arbejde ekstra mange timer først på ugen og i højsæsoner, for dermed at have
en forlænget weekend hjemme i Holstebro. Men det var da en hård tid, især
var det slemt hver uge at skulle sige farvel til min familie for at tage på arbejde på Sjælland.
Den nære familie er Benitas ægteviede, Claus Hyldgaard, der har eget itfirma, og sønnerne Alexander på 11 og Emil på tre år.

Usædvanligt bryllup
Hvad angår ”det ægteviede”, så blev det valgmenighedens præst, Peter
Hedegaard, der viede Benita og Claus.
- Alexander er elev på Holstebro Friskole. Vi ville gerne sætte ham i en
skole, hvor der er rum for kreativitet. Claus og jeg var da ikke gift, men talte
med flere forældre på skolen, hvor også Peter Hedegaard har sin gang. Så det
endte med, vi meldte os ind i valgmenigheden. Og det blev sådan et dejligt
bryllup, hvor præsten holdt en meget personlig og også humoristisk tale.
Bryllupsgæsterne var meget begejstrede, for sådan et bryllup havde de ikke
været til før.

Slaraffenland
Alt hvad der sælges hos Chokolade & Co. er hjemmelavet. Benita bruger kun
de allerbedste råvarer, for eksempel belgisk chokolade og tysk marcipan,
som er det bedste. Inspiration til at udvikle nye produkter henter hun for
eksempel i opskrifter i madmagasiner, som hun videreudvikler på.
- Du arbejder midt i et slaraffenland, hvad søde fristelser angår? Kan
du til daglig selv holde dig fra de mange lækkerier?
- Det er lidt i perioder. Når jeg op til jul og påske, som er højsæsoner, har
meget travlt med produktionen, spiser jeg meget lidt. Først på året har jeg
mere lyst til at smage på sagerne.
Mens vi sidder og snakker i butikkens baglokale, lyder der gentagne små
pling fra en lille klokke, Benita har anbragt på butiksdøren.
En herre kommer ind og forlanger ”fire hjemmelavede flødeboller, tak.”
Lidt efter kommer en ung mand ind, som gerne vil skrives op til en praktikplads. Der er stor interesse for Benitas lille, fintduftende butik i Østergade.
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Personalia

Døbte
16. januar 2011: Herman Obionu Overby Larsen, søn af Stella Elise Ada
Obionu Overby & Anders Sølvbech Larsen, Dybbølsgade 10, Holstebro
16. januar 2011: Konrad Obionu Overby Larsen, søn af Stella Elise Ada
Obionu Overby & Anders Sølvbech Larsen, Dybbølsgade 10, Holstebro
6. februar 2011: Theodor Emil Overlund, søn af Karina Carlsen & Thomas
Overlund Knudsen, Egevænget 12, Tvis.

Døde (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
28. november 2010: Anna Grethe Grønbæk, Anemonevej 4, Mejdal,
født 1934.
19. december 2010: Grethe Bovbjerg Sejbjerg, Skjernvej 29, Holstebro,
født 1944.
2. februar 2011: Signe Amstrup, Mellemtoften, Holstebro, født 1932.
5. februar 2011: Kristen Madsbjerg, Mejdalparken 38, Mejdal, født 1931.

Ind- og udmeldelser
7 personer har meldt sig ud, mens 14 personer er indmeldt.
Valgmenigheden tæller herefter 1.104 medlemmer.
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Digteren Simon Grotrian
Kristus er frelser og helt suveræn
han går mod os i andendagsrugen
vi standser som bølger af hvidt porcelæn
med et anker, der sidder i dugen.

Kristus har sagt, han vil samle os ind
på en dag, som hukommelsen sletter
keruberne holder hans blæsebælgskind
han er porten, som mannaen tætter.

Kristus har sagt, at han ønsker en hjord
der skal græsse på himmelske skrænter
men tankerne skvulper om alt, vi har gjort
og om nætter, der hæves med renter.

Kristus er vejen og sandhed og liv
han er ét, han er solen med kransen
o verden, stå ud af din dommedagskiv
med glasuren, så pinsen blir dansen.

Kristus er nådig og klinker os snart
vi er sprængt i de enkelte dele
vi bad om lidt sol på et sted, der er rart
hvor opstandelsen fylder det hele.
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Kunne man forestille sig, at man kunne synge ovenstående tekst søndag
formiddag i valgmenighedskirken? Det er faktisk en salme, skrevet af den
danske digter Simon Grotrian, der har udgivet et hav af digtsamlinger siden
sin debut i 1987. En række af disse samlinger bærer ligefrem betegnelsen
salmer eller bønner. Som digter deler han åbenlyst vandene. Nogle finder
ham svært tilgængelig eller ligefrem uforståelig - andre synes, han arbejder
helt forrygende med sproget og er ægte nyskabende. Sikkert er det, at hos
ham blandes og eksperimenteres der uafbrudt på tværs af genrer og stillejer.
Der rimes og leges på livet løs som hos Halfdan Rasmussen. Det fyger med
bizarre og surrealistiske billeder, og uden at blinke lånes, stjæles og genbruges der fra de bibelske skrifter og i særdeleshed fra den danske salmeskat.
Som anmelderen Mikkel Bruun Zangenberg engang skrev i sin anmeldelse
af digtsamlingen »Jordens salt og verdens lys« (hvorfra ovenstående salme
stammer): Hvis nu man forestillede sig, at Kingo var genopstanden og havde
taget en ordentlig dosis LSD, så ville resultatet måske ligne Simon Grotrians
ny salmebog: "Jordens salt og verdens lys"!
Med andre ord skriver digteren sig også ind i den danske salmetradition - ved bevidst at overtage den, kommentere den, kreativt udfordre den
og vel dermed i sidste ende ære den! Nu holder Simon Grotrian sig ganske
vist langt væk fra offentligheden, men når han en sjælden gang har ladet sig
interviewe, skinner det klart igennem, at han er en dybt troende, sjældent
inderlig kristen. Ikke at det betyder noget som helst for at læse hans digte som læser skaber man jo selv en mening med ordene, uafhængigt af, hvad
digteren eventuelt havde tænkt. Men det kan måske alligevel fungere som
en art servicemeddelelse til alle, der måtte komme i tvivl om, hvad forfatteren egentligt har gang i, når Kristus i et digt betegnes som »Vor Frelser og

iskremens kejser«! Er sådan et udsagn nonsens - eller baner digteren vejen
for ny (religiøs) erkendelse ved at sammenstille niveauer, som vi aldrig har
set sammenstillet før på dansk? Eller hvis vi tager billedet i første strofe af
ovenstående salme, »vi standser som bølger af hvidt porcelæn/med et anker,
der sidder i dugen« - er det også nonsens eller tværtimod et spændende billede? En tolkning kunne være, at billedet vibrerer sammen med udsagnene
i tredje strofe »Kristus er nådig og klinker os snart/vi er sprængt i de enkelte
dele«, sådan at menneskets fundamentale skrøbelighed angives - vi er som
porcelæn, der kan knuses i stumper og stykker, men Kristus forhindrer, at
vi tilintetgøres - han forhindrer, at vi ryger af bordet! Han heler vor splittelse
med sin nåde. Og hvad er det for en dug? Er det en alterdug, der henviser til
nadverbordet, hvorfra der jo uddeles det måltid, der bekræfter Guds soning?
Vi spiser jo i overført forstand Jesus Kristus i nadveren, så han er vel serveret på vore tallerkener?
Der er sikkert meget mere og helt andet at sige om billedet, men sådan
er Grotrian. Man må som en detektiv arbejde med hans billeder, når man
kaster sig ud i at læse forfatterskabet. Nogle gange bliver man umiddelbart
hægtet af i mødet med hans sproglige amokløb, andre gange øjner man
lykkeligt en åbning i teksten. Men altid kan man lade sig fascinere og underholde af hans egensindige omgang med det danske sprog. Der er noget på
færde i hans digte, og det er værd at undersøge.
Men overraskende enkel kan han faktisk også være - og med stor sødme når han f.eks. digter en lille morgensalme:
Kære Far i Eden
tak for dagen, du har tændt i verdensreden
lad os leve den dig Gud til ære, os til gavn
i Jesu Kristi kære navn – amen.

Kære Far i Himlen
det er godt at være med i klodevrimlen
og når mørket atter troner for din skammelfod
da beder vi om fuglerod – amen.

Kære Gud, vi blunder
gennem alle dine æg og stjernestunder
men når dagen blusser op og er af Helligånd
da samler du os i din hånd – amen.

(fra »Jordens salt og verdens lys»)

Kunne man ikke synge sådan en salme en søndag formiddag, måske endda
den første salme også? Jo det kunne man da sagtens, også i helt konkret
forstand. Sten Abrahams, Nørre Nissum, har sat melodi til begge, samt til et
større udvalg af Grotrians salmer. Resultatet er overbevisende og flot og fortjener at få et liv, hvor der synges og forsamles om Gud. Det er fine og sangbare melodier, der klinger af dansk musiktradition og lader Grotrian helt om
de vilde eksperimenter!
»Jordens salt og verdens lys«. 21 salmer af Simon Grotrian med musik af
Sten Abrahams, 2008. Udgivet som nodehæfte og på cd. »Jordens salt og
verdens lys« af Simon Grotrian, 2006.
Dorte Buelund

17

møder og arrangementer


sæsonen 2011

Fredag den 4. marts, lørdag den 5. marts og søndag den 6. marts:
Martsmenighedsmøderne. Se programmet andetsteds i bladet
Torsdag den 10. marts kl. 19.30: Valgmenighedens generalforsamling.

Se indkaldelsen andetsteds i bladet
Søndag den 20. marts – fredag 25. marts: Konfirmandtur til Rom.
Torsdag den 7. april kl. 19.30: Koncert med gruppen Bona Fidé.
En kvartet af MGK-elever fra Holstebro Musikskole, der spiller danske salmer
i ny rytmisk udgave. Gratis entré.
Fredag den 15. april kl. 8.00: Morgensang i kirken for Holstebro Friskole.

Alle er velkomne.
Søndag den 17. april kl. 10.00: Påskekirkefrokost.
Onsdag den 18. maj kl. 17.00: Valgmenighedens årlige udflugt.

Årets udflugt er en aftentur og har Thyborøn som hovedmål. Turen starter
kl. 17.00 med afgang i bus fra valgmenighedskirken, og museumsinspektør
Esben Graugaard er guide. Vi kører med den gamle landevej op gennem
Klosterhede, og vest for Lemvig gør vi et kort ophold ved et enestående
udsigtspunkt – for at se til Thy! På havnen i Thyborøn fortælles kort om
Alexander Newskij-strandingen i 1868, hvorefter vi går over på det gamle
sømandshjem og spiser middag. Noget med fisk!
Efter middagen skal vi se den nyopførte og lige indviede kirke i Thyborøn.
Derefter kører vi sydpå gennem Harboøre, passerer Danmarks første
redningsstation i Flyvholm og kører til Fjaltring, hvor vi drikker kaffe på
vandrehjemmet sammen med vores tidligere kirkesanger Astrid Bildsøe
Andersen. På vejen hjem passerer vi selvfølelig et par af de kendte vestjyske
studegårde og regner med at være tilbage i Holstebro senest kl. 22.30. Pris
kr. 200,00. Tilmelding senest den 12. maj til Karen Bjerre Madsen eller Anna
Thordal-Christensen.
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Lørdag den 28. maj og søndag den 29. maj: Årsmøde i Foreningen af
grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Mødet finder sted på Liselund ved

Slagelse. Program med yderligere informationer vil blive lagt frem i kirken,
så snart vi modtager dem.
Søndag den 5. juni kl. 14.00. Grundlovsmøde på Nr. Vosborg med
Kathrine Lilleør, der er sognepræst i Slagslunde og Ganløse Sogn, og som
er kendt som en dygtig debattør og forfatter. Den musikalske del af underholdningen sørger Odin Teatrets husorkester for. Det er gratis at deltage i
selve grundlovsmødet, men prisen for kaffe og bus er kr. 100,00. Afgang fra
valgmenighedskirken kl. 13.00. Tilmelding senest 30. maj til Karen Bjerre
Madsen eller Anna Thordal-Christensen.
Søndag den 21. august – lørdag den 27. august: Højskoleuge på Rønshoved Højskole. Program med tilmeldingsblanket er lagt frem i kirken, og

ved tilmelding bedes disse blanketter venligst udfyldt og afleveret til Karen
Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.
Torsdag den 8. september kl. 8.00: Morgensang i kirken for Holstebro
Friskole. Alle er velkomne.
Torsdag den 8. september kl. 17.00: Vi fejrer Grundtvigs fødselsdag

med gudstjeneste i Råsted Kirke og efterfølgende spisning og foredrag på
Skærum Mølle. Nærmere oplysninger i næste nummer.
Torsdag den 22. september kl. 19.30: Orgelkoncert med Chr. Præstholm,

der er organist ved Skt. Mortens Kirke i Randers.
Torsdag den 13. oktober kl. 19.00: Forfatteraften på Holstebro Bibliotek

med forfatteren Thorstein Thomsen, som vi bl. a. kender fra Peter Hedegaards gennemgang af hans roman ”Sne på hendes ansigt” i efteråret 2010.
Mødet arrangeres i samarbejde med Holstebro Bibliotek og Holstebro
Højskoleforening. Billetter à kr. 60,00 kan købes på biblioteket eller senest
den 3. oktober hos Karen Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christensen.
Torsdag den 27. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med stand-up komikeren,
skuespilleren og skribenten Farshad Kholgi, der bl. a. kendes fra sin klumme
i søndagsudgaven af Jyllands-Posten. Mødet arrangeres i samarbejde med
Holstebro Højskoleforening.
Tirsdag den 1. november, , 15. november og 22. november kl. 9.30:
Litteraturformiddage med Peter Hedegaard o.a. Se næste nummer.
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Gudstjenester i
valgmenighedskirken
1. marts – 1. juli 2011

6. marts Fastelavn
				

10.30 Henrik Wigh-Poulsen
(Martsmenighedsmøderne)

13. marts

1. s. i fasten

10.00

20. marts

2. s. i fasten

Ingen gudstjeneste

27. marts

3. s. i fasten

10.00

Peter Hedegaard

3. april

Peter Hedegaard

Midfaste

10.00

Dorte Buelund

10. april

Mariæ Bebudelsesdag

10.00

Peter Hedegaard

17. april

Palmesøndag

10.00

Peter Hedegaard (kirkefrokost)

21. april

Skærtorsdag

19.00

Dorte Buelund

22. april

Langfredag

10.00

Dorte Buelund

24. april

Påskedag

10.00

Peter Hedegaard

1. maj

1. s. e. påske

9.00

Kjeld Slot Nielsen

8. maj

2. s. e. påske

10.15!

Peter Hedegaard

15. maj

3. s. e. påske

10.00

20. maj
Bededag
10.00
					

Peter Hedegaard
Buelund og Hedegaard
(konfirmation)

22. maj

4. s. e. påske

10.00

29. maj

5. s. e. påske

Ingen gudstjenste. Årsmøde på Liselund

2. juni

Kristi himmelfartsdag

10.00

Peter Hedegaard

5. juni

6. s. e. påske

10.00

Peter Hedegaard

12. juni

Pinsedag

10.00

Peter Hedegaard

19. juni

Trinitatis søndag

9.00

Kjeld Slot Nielsen

26. juni

1. s. e. trin.

10.15!

Peter Hedegaard

3. juli

2. s. e. trin.

10.00

Peter Hedegaard

Dorte Buelund

GudstjenesteR på sygehus og plejehjem
26. april

Beringshaven

14.30

16. juni
Mellemtoft
14.30
					

20

Dorte Buelund
Sommerhøjskolesang
v. Peter Hedegaard

