NYHEDSBEV 3 – DECEMBER 2020
Gudstjenesterne den 24. december
Ak ja – hvor kan den slemme coronaepidemi ødelægge meget for os alle. Nu er det
julegudstjenesterne, vi må ændre på. Pladsbegrænsningen gør, at der den 24. december vil blive
afholdt 3 gudstjenester, nemlig
kl. 13.00, kl. 14.30 og kl. 16.00.
Desværre er vi nødt til at bede om tilmelding til gudstjenesterne, for at ingen skal gå forgæves, og i
praksis betyder det, at der udleveres billetter på forhånd.
Rød billet er til kl. 13.00, blå billet er til kl. 14.30 og grøn billet er til kl. 16.00.
Billetterne kan afhentes i valgmenighedskirken på følgende tidspunkter:
onsdag den 16.12. kl. 17.00 – 17.45, fredag den 18.12. kl. 11.00 – 12.00,
søndag den 20.12. kl. 11.15 – 12.00, mandag den 21.12. kl. 10.00 – 11.00.
Vintersolhvervsmøder
Det har været en rigtig dejlig oplevelse at kunne mødes i kirken omkring sang, musik og ord her i
november og december, og vi har besluttet at fortsætte samværet i januar. Det drejer sig om
onsdag den 13., den 20. og den 27. januar kl. 16.00 – 17.00.
Ny præst – indkaldelse til prøveprædiken og ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 12. januar kl. 19.00
Som alle ved, har vi søgt præst nr. 2. Da stillingsopslaget var udløbet, havde vi modtaget 4
ansøgninger. Bestyrelsen besluttede at indbyde tre til samtale med os, hvoraf 1 meldte fra pga.
sygdom. Efter to gode samtaler indstiller en enig bestyrelse 1 ansøger til prøveprædiken den 12.
januar som ovenfor nævnt. Vi kan desværre endnu ikke oplyse navnet på den pågældende, da
vedkommende sidder i uopsagt stilling.
Efterfølgende vil der være ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsorden:
Ansættelse af præst ved Holstebro Valgmenighed.
Den ordinære generalforsamling finder sted 11. marts 2021 kl. 19.00.
Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside: www.holstebrovalgmenighed.dk, ligesom I er også
velkommen til at ringe til bestyrelsen, hvis I spørgsmål.
Året 2020 blev ganske anderledes, end nogen havde forudset. Må 2021 give os de ”normale”
hverdage tilbage.
Vi ønsker alle en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR.
På bestyrelsens vegne

Karen Bjerre Madsen

