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Kære menighed,
Siden marts 2020 har intet været, som det plejer. Coronaen kom til Danmark, og vi måtte udsætte, aflyse,
udsætte igen og spærre af på hver anden bænk i kirken osv. for at leve op til formaningerne fra højere sted.
I sidste øjeblik fik vi nærmest påbud om at aflyse de tre julegudstjenester den 24. december. Der satte vi
grænsen. Vi gennemførte dem - ikke som almindelige gudstjenester, men som højtidelige andagter.
Nu har vi valgt at aflyse efterfølgende gudstjenester frem til og med 17. januar. Vintersolhvervsmøderne og
højskoledagen den 6. februar er ligeledes aflyst, og årsagen er igen den slemme coronaepidemi. I øvrigt er
det en god idé at følge med på hjemmesiden: www.holstebrovalgmenighed.
Prøveprædiken og ekstraordinær generalforsamling
Det var 31. august vi måtte tage afsked med Margrethe Dahlerup Koch, idet hun blev udpeget som provst i
Ringkøbing. Vi søgte præst nr. 2, som vi fortalte om i de sidste nyhedsbreve. Vi havde glædet os til, at I
skulle møde vedkommende den 12. januar til en prøveprædiken og den efterfølgende ekstraordinære
generalforsamling med ét eneste punkt på dagsordenen: Ansættelse af præst ved Holstebro Valgmenighed.
Også denne prøveprædiken / gudstjeneste og generalforsamling måtte AFLYSES. Årsag var endnu engang
corona og frygtens stærke tag i os alle.
I bestyrelsen ønsker vi inderligt, at vi kan byde foråret velkommen uden epidemi, og at vi igen kan tage fat
på de mange gøremål, der blev sat i gang med to præster.
Søndagsgudstjenesterne er højdepunkterne, men også konfirmandundervisningen og arbejdet med børn og
unge mennesker hører med, ligesom diverse møder, foredragsrækker, studiegrupper, små samtalegrupper
og hjemmebesøg er stærkt efterspurgt. Derfor håber / tror vi på, at der snart kommer mere styr på tingene,
således at vi
torsdag den 25. februar kl. 19.00
kan afholde prøveprædiken - i tilfælde af yderligere restriktioner uden salmesang og altergang - og
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med ovennævnte ene punkt på dagsordenen.
For at være på forkant med tingene, beder vi om tilmelding til generalforsamlingen. Hvis antallet af
tilmeldinger overstiger det tilladte antal i kirken, vil vi have en alternativ plan, der omfatter et større lokale.
Tilmelding senest den 18. februar til Karen Bjerre Madsen (97424890 eller karen.bjerre.madsen@mail.dk)
eller Anna Thordal-Christensen (30291631 eller thordal-christensen@webspeed.dk).
Kirkebladet
Med udsendelse af dette nyhedsbrev, brev fra præsten og medfølgende gudstjenesteliste har bestyrelsen
valgt at udsætte udsendelsen af næste kirkeblad til 1. april.
Vi ønsker alle ET GODT NYTÅR med et stærkt ønske om, at vi alle må vende tilbage til en ganske almindelig
hverdag snarest muligt med de glæder og muligheder, det giver.
På bestyrelsens vegne

Karen Bjerre Madsen

