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VALGMENIGHEDENS ADRESSER OG TELEFONNUMRE

ANDRE PRAKTISKE OPLYSNINGER

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: Asger Brodersen, Ågade 9, 7500 Holstebro, tlf. 9741 1838,  
e-post: asger.brodersen@skolekom.dk  

Sekretær: Anna Thordal-Christensen, Griegsvej 67, 7500 Holstebro, tlf. 9742 5857 / 3029 1631,  
e-post: thordal-christensen@webspeed.dk

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:  
Inger Bjerring, Jagtvej 9, Mejrup, 7500 Holstebro, tlf.: 9741 1748, e-post: inger.bjerring@gmail.com 

Frans Pærregaard, Offenbachsvej 17, 7500 Holstebro, tlf. 9742 6036, e-post: frans.p@mail.dk

Tove Agerbo, Pile Allé 100, 7500 Holstebro, tlf. 9742 0523, e-post: ht@sport.dk 

Forretningsfører: Harald Nielsen, Søndermarken 11, 7490 Aulum, tlf.  2382 4053,  
e-post: hnaulum@fiberpost.dk

Kirkesanger: Carsten Smith, Smedebjergevej 95, Vejerslev, 7980 Vils, tlf. 2422 8140,  
e-post: kirkesanger@outlook.dk

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. 2367 8822,  
e-post: phvalgm@mail.dk.  
og  
Valgmenighedpræst: Margrethe Dahlerup Koch, V. Strandsbjerg 32, 6950 Ringkøbing, tlf. 2114 3658,  
e-post: mdkoch@mail.dk 

Valgmenighedens kontor: Skolegade 32, tlf.: 2367 8822 / 2114 3658,  
bedst torsdag kl. 16.00 - 17.00 gerne efter aftale. Mandag fridag. 

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

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. 

Ferie 
Margrethe Dahlerup Koch holder ferie i ugerne 26,27 og 28. 
Peter Hedegaard holder ferie i ugerne 17 og 25.

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 31. maj 2016. 
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BREV FRA PRÆSTERNE

”Jeg kender det som min egen bukselom-

me”. Det er et pudsigt udtryk, for hvor grun-

digt har man egentlig set på indersiden af 

sine bukselommer? Er det ikke netop tit 

dernede, man finder noget, man ikke anede 

lå der? Netop fordi man ikke kendte sin buk-

selomme så godt, som man troede.

Kirkerummet kender de fleste af os ligesom 

vores bukselommer. Selv om vi har været 

der masser af gange, er der alligevel detaljer, 

hjørner og kroge, som vi ikke har lagt mær-

ke til, før nogen med mere opmærksomme 

øjne end vores får os til at se dem. Sådan-

ne opmærksomme øjne har fotograf Jens 

Bach. Han har i vinter gennemfotograferet 

kirken, og to af hans billeder kan man glæ-

de sig over på forsiden af dette kirkeblad. 

Det er fotos af to af altertavlens fire engle. 

Den ene engel står med kalken, bægeret fra 

Skærtorsdag. Den anden med Langfredags 

kors. (Og nu kan man jo så lave en lille kon-

kurrence med sig selv: Kan man huske, hvad 

de to andre engle på altertavlen har i hæn-

derne? Løsningen fås ved at komme i kirke 

på søndag).

Som det fremgår af kalenderen, vil vi som 

noget nyt prøve at lave salmesangaftner en 

hverdagsaften i kirken. Vi synger en times 

tid og drikker så kaffe sammen bagefter. 

Det er vores plan at lave en aften 4 gange 

om året. Første gang altså 2. juni kl. 19, hvor 

vi synger sommersalmer.

Forår er konfirmationstid. Man synes lige, 

man har lært de unge mennesker at kende, 

så er det blevet april, og undervisningen er 

slut. Men heldigvis er nogle nye jo på vej. I år 

holder vi konfirmandindskrivning for dem, 

der vil gå til præst i næste sæson, søndag 

den 12. juni kl. 10. Det er rart for vores plan-

lægning, at vi allerede før sommerferien 

ved, hvor stort holdet bliver, og det er også 

hyggeligt at have hilst på hinanden og øn-

sket god sommer og på gensyn, før ferien er 

over os. 

I mange år har præsten haft træffetid i Sko-

legade torsdag eftermiddag to timer fra 

kl. 16-18. Da flere og flere i dag ringer el-

ler mailer, når de vil tale med præsten, og 

færre og færre benytter træffetiden, har 

vi imidlertid ændret denne til en time fra  

Fortsættes næste side
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NYT FRA
KUNSTUDVALGET

Udstillingen i Skolegade i marts og april er en række fotografier, der er taget i 2015 

under konfirmandernes tur til Rom.

Billederne viser en del af det program og de seværdigheder, konfirmanderne kom-

mer igennem på den årlige konfirmandtur. Her præsenteres de for ting fra den vestli-

ge verdens vugge. Fotograf: Asger Brodersen

I maj og juni udstiller Hans Morten fra Lemvig sine malerier og portrætter i Skolegade.  

Han fortæller selv følgende:  Hvad enten motiverne er musikere, teater- og cirkusfolk 

eller spraglede markedspladser, er farvekontrasterne samt lys og mørke altafgøren-

de i mine billeder.

Penselstrøg beskriver oplevelserne i grove træk, mens collage og geometriske for-

mer undertiden dukker op som med- og modspil. Ofte opstår uventede, ”tilfældige” 

virkninger, når disse forskellige udtryk møder hinanden. Der udstilles også portræt-

ter af kendte personer fremstillet af bl.a. mælkekartoner eller frimærker.

kl. 16 -17, stadig om torsdagen. Vi vil gerne 

her understrege, at man altid - uanset uge-

dag og klokkeslæt - er velkommen til at kon-

takte os præster både pr. telefon eller mail. 

Vores telefonnumre og mailadresser findes 

på s. 2 i kirkebladet og på hjemmesiden 

www.holstebrovalgmenighed.dk

Vi kommer gerne på husbesøg, og med den 

fine præstebemanding, vi har her i valgme-

nigheden nu, efter at vi er blevet to, skulle det 

nemt kunne lade sig gøre at få aftaler i stand.

 Margrethe Dahlerup Koch

 Peter Hedegaard

Fortsat fra forrige side
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PERSONALIA

DØBTE:

29. nov. 2015:  Mathias Staunsbjerg Clausen, søn af Carina Staunsbjerg og Tommy Clausen,  

 Rolf Krakes Vej 54, 7500 Holstebro

10. jan. 2016:  Sarah Benedicte Lund Christensen, datter af Rikke Lund Christensen,  

 Granittveien 10, 1158 Oslo.

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed): 

12. okt. 2015:  Dan Laurs Viuf-Mikkelsen, født 1928, Ingemannsvej 22, 7500 Holstebro

24. nov. 2015:  Per Juul Martiny, født 1923, Vestervang 3, 7361 Ejstrupholm

27. nov. 2015:  Henning Houe Christensen, født 1948, Nordvang 4, 7500 Holstebro

IND OG UDMELDELSER:

I perioden har der været 8 udmeldelser og 16 indmeldelser. 

Valgmenigheden tæller nu 1252 medlemmer.

KONFIRMANDINDSKRIVNING

Kommende konfirmander og deres forældre indbydes til gudstjeneste søndag den 12. juni 

kl. 10.00 med efterfølgende konfirmandindskrivning og orientering om undervisningen i det 

følgende år samt pizza-spisning. 

 De senere år har vi fået flere og flere konfirmander, og vi vil gerne i god tid have et overblik 

over, hvor mange der skal konfirmeres, og fortælle om undervisningen, Rom-turen og konfir-

mation store bededag den 12. maj 2017.

 Der vil være mulighed for at blive meldt ind i valgmenigheden, hvilket jo er en betingelse 

for at gå til konfirmandforberedelse og blive konfirmeret hos os. I bedes medbringe dåbs- el-

ler navneattest. Tilmelding til undertegnede på SMS eller mail senest 7. juni med angivelse af 

antal af hensyn til pizzabagningen.

 Margrethe Dahlerup Koch og Peter Hedegaard
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Dette hellige evangelium skriver evangeli-

sten Matthæus:  Jesus sagde: »Det er med 

Himmeriget som med en mand, der skulle 

rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til 

sig og betroede dem sin formue; én gav han 

fem talenter, en anden to og en tredje én, 

enhver efter hans evne; så rejste han. Den, 

der havde fået de fem talenter, gik straks 

hen og handlede med dem og tjente fem 

til. Ligeledes tjente han med de to talenter 

to til. Men den, der havde fået én talent, gik 

hen og gravede et hul i jorden og gemte sin 

herres penge. Lang tid efter kommer disse 

tjeneres herre tilbage og gør regnskab med 

dem. Den, der havde fået de fem talenter, 

kom og lagde andre fem talenter på bor-

det og sagde: Herre, du betroede mig fem 

talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. 

Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og 

tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil 

betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! 

Også han med de to talenter kom og sagde: 

Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg 

har tjent to talenter til. Hans herre sagde 

til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har 

været tro i det små, jeg vil betro dig meget. 

Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, 

som havde fået den ene talent, og han sag-

de: Herre, jeg kender dig som en hård mand, 

der høster, hvor du ikke har sået, og samler, 

hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig 

gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, 

her har du, hvad dit er. Men hans herre sag-

de til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du 

vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, 

og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde 

du have betroet mine penge til vekselerer-

ne, så jeg havde fået mit igen med rente, når 

jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham 

og giv den til ham med de ti talenter. For en-

hver, som har, til ham skal der gives, og han 

skal have overflod, men den, der ikke har, 

fra ham skal selv det tages, som han har. Og 

kast den uduelige tjener ud i mørket uden-

for. Dér skal der være gråd og tænderskæ-

ren.« Matt 25,14-30

Vi har talent.

Fortællingen om de betroede talenter er en 

barsk historie. En talent var på Jesu tid ca. 

30 kg sølvmønter. Man kan se på teksten 

PRÆDIKEN

Septuagesima søndag 2016

Salmer: 557-7-399 -728-473 

altergang-668
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på mange måder. Enten som en fortælling 

om en rigmand af den allermest generøse 

slags eller som en, der kræver, at værdierne 

vokser. Der er rigtigt mange muligheder for 

at fortolke dagens tekst. Her kommer end-

nu en.

Inden da kunne man overveje, om ikke der 

burde have været en fjerde tjener, som hav-

de soldet det hele op. Men den fortælling 

har vi jo i den fortabte søn, hvor den yngste 

får udbetalt arven. 

Jeg vælger at tale om den tredje tjener, der 

beslutter at grave talenten ned. Sikkerhed 

først, tænker han. Jeg skal ikke nyde noget 

af at prøve at satse og gamble, men netop 

det viser sig at være en fejl. Vi har alle vore 

talenter til låns, og vi må ikke grave dem ned. 

Man kunne godt tale en hel del om rigdom 

og formuepleje og andre ting. Jeg tror, det 

handler om noget helt andet. 

For tyve år siden - en varm augustnat - spil-

lede de danske håndboldpiger guldkamp 

i Atlanta, USA. Seks år før havde en hånd-

boldtræner sagt, at livet var for kort til 

damehåndbold. Nu kulminerer en række 

strålende resultater ved EM og VM med en 

OL-finaleplads mod Korea. Pigerne vandt ef-

ter et sandt drama. Idrætspsykologen Arne 

Nielsson, der selv var en habil sportsmand, 

men som ”kun” nåede en sølvmedalje ved 

OL i Barcelona, var meget imponeret af pi-

gernes succes og spurgte om hemmelighe-

den. Vi spiller hinanden gode, lød svaret. Og 

måske er det det, det hele handler om: at vi 

er i stand til at tænke positivt, bruge vore ta-

lenter til at spille os selv og hinanden gode. 

I en tid, hvor det handler mest om selvpro-

movering, om selviscenesættelse og om at 

vise mere eller mindre tvivlsomme talenter, 

har vi her at gøre med noget helt andet. Alle 

de, der har været tro i det små, har fået så 

meget betroet, og får man livet til at yngle, 

er det muligt at gå ind til Herrens glæde. 

Lad mig prøve at give et helt aktuelt ek-

sempel på, hvordan man enten kan spille 

andre gode, eller ødelægge sit eget liv. Det 

sker ikke hver dag, hver uge eller hvert år, 

at der kommer en helt enestående roman 

om vores tid. Det skete for 14 dage siden, da 

Anne-Cathrine Riebnitzsky udgav romanen 

”Orkansæsonen og stilheden”. En roman, 

der efter min mening kommer til at være 

på linie med Johannes V. Jensens ”Kongens 

Fald” og Martin A. Hansens sublime ”Løgne-

ren” og måske allermest Tage Skou Hansens 

saga om Holger Mikkelsen. Riebnitzsky 

fortæller om hverdagslivet i Danmark i den 

virkelige verden med virkelige personer. Her 

handler det i bund og grund om mennesker, 

som har mistet evnen til at spille andre 

gode, som af den ene eller anden grund er 

endt i fortvivlelse og resignation, og samti-

dig er det en bog om håb og livsmod trods 

orkaner og stormvejr. I midten af romanen 

står en kvindelig præst, og med hende som 

prisme møder vi en hel række personer, 

Fortsættes næste side
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der er skildret med ærlighed og redelighed. 

Hele vores danske moderne samfund bliver 

rullet op gennem præsten Monica. Monica 

selv lever i et lykkeligt ægteskab med en 

helt enkelt gudstro. Hendes mand er fysi-

ker og studerer stjerner, men naturviden-

skab og kristendom kan sagtens forbindes. 

Monica viser nogle af de skjulte sider af 

præstearbejdet her i Danmark, for hun råd-

giver forældrene til en narkoman, Marcus, 

og hjælper dem med at opgive deres til-

værelse som helikopterforældre, og selv 

om Marcus får en dom for heroinsmugling, 

kommer familien videre, og de kan besøge 

ham i fængslet til slut. Og Monica på ferie i 

Guatemala giver håb til børnehjemspigen 

Nory, som kommer ud af sit trøsteløse liv 

og kommer til paradis i New England. Vi mø-

der advokaten Beate, hvis ægtefælle døde i 

en trafikulykke, som hun føler sig skyldig i. 

Skylden gør, at hun ikke længere kan gå på 

jagt med bue og pil; hun kan i hvert fald ikke 

skyde. Først til allersidst forløses det. Vi mø-

der en politimand, som er forelsket i Beate, 

og som lever sammen med sin hjemvendte 

skilsmissedatter, der rydder badeværelset 

for faderens toiletsager. Med de gener jeg 

har fået, skal der meget reparationsarbejde 

til, proklamerer hun. Vi møder Marcus’ ven 

Benjamin, som sælger hash og er kæreste 

med kunstneren Victoria, og det forunderli-

ge sker, at Victoria bliver kendt for sin kunst, 

fordi Benjamin får hende ud af tågerne og 

ind til et galleri. For hun har talent. Og po-

litimanden Hans hjælper Benjamin videre 

mod en fremtid og en uddannelse, og må-

ske er der håb for hans egen kærlighed til 

Beate, og endelig møder vi fortællingen om 

skurken Johnny Boltesaks, som har vold-

taget jagtkammeraten og dyreforvalteren 

Hennings datter, Katrine. Nu dukker Johnny 

op på den egn, hvor fortællingen foregår, og 

den voldtægtsramte Katrine ender endnu 

engang i et sort hul. Dyreforvalteren Hen-

ning tager da affære i den dyrepark, hvor 

han arbejder. Her er der også tigre, og da 

orkanen rammer, slår han Johnny Boltesaks 

ned og fodrer en huntiger med det døde 

kød. Henning opsøger præsten Monica og 

fortæller hende under tavshedspligt den 

grusomme historie. 

I midten af det hele sidder præsten Moni-

ca og lærer faderen, der bliver morder, om 

skyld og tilgivelse. Alle de, der har brugt de-

res talent og er endt i uføre, som de to unge 

drenge, der er blevet narkosælgere, eller ad-

vokaten Beate, der føler så stor skyld over 

mandens død, at hun har gravet sit talent 

for at leve ned, eller pigen i Mellemamerika, 

der ønsker sig et skub og en ny tilværelse. 

For Monica er evangeliets ord det vigtigste. 

Jesus siger til manden, der har ligget ved 

dammen i Bethesda i knap 40 år og ventet 

på, at vandet skulle komme i oprør: ”Vil du 

være rask?”. Det er Jesu indgangsreplik til 

os alle: Vil du bruge dit talent, eller vil du 

grave det ned? Vil du bruge dit liv til andet 

Fortsat fra forrige side
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end at sælge narko? Vil du udstille din kunst 

uden at ryge tjald? Vil du leve med din pu-

bertetsdatter, selv om hun eksproprierer 

badeværelset? Vil du leve med den skyld 

og den samvittighed, der nu engang er en 

del af tilværelsen, og vil du se verden som 

større end evindelige konflikter mellem kri-

stendom og naturvidenskab? Eller sagt på 

en anden måde - nogle bliver mordere, som 

dyrepasseren, der i afmagt slår et andet 

menneske ihjel for at redde sin datter, og 

som skal lære at leve med det, men for præ-

sten Monica bunder det hele i, at man skal 

bruge sit talent, og hendes manna-korn, 

hendes vigtigste skriftsted, som hun tol-

ker som et grundlag for livet, er i Johannes 

Evangeliet kap. 10.10, hvor Jesus siger: ”Jeg 

er kommet, for at I skal have liv og have det 

i overflod, til det flyder over og spildes ned 

på alle de andre. Tyven kommer kun for at 

stjæle, ødelægge og slå ihjel.” (Eller efter 

den autoriserede oversættelse: Tyven kom-

mer kun for at stjæle og slagte og ødelæg-

ge: Jeg er kommet, for at de skal have liv og 

have overflod).

Det lykkes Riebnitzsky at male et billede af 

hele det danske samfund i dets mangfol-

dighed. Overalt i vores verden er der talent-

spild. Unge mennesker, der ødelægger de-

res liv, rockere, der som Johnny Boltesaks, 

klipper fingrene af deres ofre, mennesker, 

der som advokaten Beate mister en ægte-

fælle ved en trafikulykke og føler skyld over 

det. Det er mennesker, som har levet med 

ar på sjælen, der er unge mennesker, der 

vokser op uden tro på fremtiden, og der er 

andre, der helt har opgivet livet i en moden 

alder. For Riebnitzsky og for dagens evange-

lium er der en løsning. Det er at leve livet og 

prøve at få det til at yngle, som var det en 

talent med en værdi af 30 kg sølvmønter. 

Det er aldrig for sent, for når man bruger sit 

talent og spiller andre gode, så er det, som 

Jesus siger, at han var kommet, for at vi skal 

have liv i overflod, så det spildes ned på 

andre. For der er nok af tyve, ødelæggere, 

rockere, der kun tænker på at stjæle, øde-

lægge og slå ihjel, så mennesker mister det 

liv, de skal have i overflod. Så brug jeres ta-

lenter, og spil andre gode! Amen.

Af Peter Hedegaard
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DAGSORDEN:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning v/formanden

3.  Aflæggelse af regnskab v/kassereren

4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter

 På valg er: Asger Brodersen, Frans Pærregaard, Inger Bjerring, Anna Thordal-Christensen

5.  Valg af revisor og revisorsuppleant

 På valg er: Martin Jansen

6.  Behandling af indkomne forslag

7.  Evt., herunder beretning fra præsterne

Generalforsamlingen indledes med gudstjeneste kl. 18.30

ORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.30

i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32
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NYT FRA BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen

Når dette blad udkommer, er vi allerede 2 

måneder henne i 2016. Og foråret venter 

næsten lige om hjørnet. Det samme gør 

vores sædvanlige generalforsamling, som 

skal afholdes i marts ifølge vedtægterne. 

Og som det kan læses andetsteds i bladet, 

er det den 17. marts. Vi glæder os til at for-

tælle om årets gang og også om de spæn-

dende aktiviteter, der vil blive budt ind med 

ud over det centrale i hele valgmenigheden, 

som jo er vores søndagsgudstjenester. 

 
FOTOGRAFERING UNDER 

GUDSTJENESTER 

OG KIRKELIGE HANDLINGER

Bestyrelsen har udformet retningslinjer 

vedr. dette. Læs de vedtagne regler, som er 

ophængt på kirketavlen i våbenhuset. Vi an-

moder om, at reglerne bliver overholdt.

  

VALGMENIGHEDENS HJÆLPEFOND

Ved julekoncerten og ved bidrag fremsendt 

fra medlemmer i øvrigt har vi i efteråret i alt 

modtaget kr. 3.444.00. Vi vil gerne sige tak 

for alle bidragene. Beløbet er fordelt til glæ-

de for ansøgerne.

 
NYE VALGMENIGHEDSPRÆSTER 

I DET VESTJYSKE

Lemvig Valgmenighed har ansat Hans Nør-

kjær, der stammer fra Aulum, som ny valg-

menighedspræst pr. 1. december 2015. I 

Kjellerup tiltræder Johan Christian Nord fra 

Mårslet som ny valgmenighedspræst pr. 1. 

maj 2016. Vi byder dem velkommen her til 

de midt- og vestjyske valgmenigheder.

 

Med disse korte meddelelser siger vi i be-

styrelsen velkommen til generalforsamlin-

gen i marts.
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DAG OG DÅD ER KÆMPERIM

Arr.: DE GRUNDTVIGSKE - Nyt Kirkeligt Samfund 
i Viborg Stift  i samarbejde med  
Folkeuniversitetet Skærum Mølle og Studenterkredsen.

Initiativtagere til DE GRUNDTVIGSKE Nyt kirkeligt samfund i Viborg Stift:
Peter Hedegaard, valgmenighedspræst, Holstebro - Charlotte Rønhoff, sognepræst, Gimsing - Mads H. Callesen, sognepræst, Skive  
- Merete Bøye, web-journalist og sognepræst, Ans - Hans Nørkjær, valgmenighedspræst, Lemvig - Erik Nørkjær, kordegn, Aulum

Rasmus Vangshardt, stud. mag. og anmelder v/Kristeligt Dagblad: 
”Askov-kritikken” - om Jens Kruuse og Jørgen Bukdahl, 

det 20. århundredes to vigtigste, grundtvigske litterater.

Kl. 10:00  Gudstjeneste i 
  Holstebro Valgmenighedskirke 
  prædikant: Peter Hedegaard 
Kl. 11:30  Middag i Valgmenighedens Hus, 
  Skolegade 32, Holstebro
Kl. 12:30  Foredrag og debat 
Kl. 14:00  Kaffe 
Kl. 14:30  Foredrag og debat 
Kl. 16:00  Afslutning

Grundtvigske kæmper i to århundreder
SØNDAG 17. APRIL 2016

Mikkel Crone Nielsen, frimenighedspræst i Ryslinge: 
”Om Kirkekamp i en nybrudstid” – Vilhelm Birkedal, Torkil Skat 
Rørdam og Nazarethkirken i Ryslinge.

Pris:  2 foredrag, middag og kaffe 150 kr. 
(kun foredrag 100 kr.) - betales ved ankomst.

Tilmelding af hensyn til middagen:
Tlf.: 9712 7312 - e-mail:  enoe@km.dk

“Sjældent har behovet været større for at drøfte 
centrale kirkelige og folkelige spørgsmål end i 
disse år.”   Peter Hedegaard
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6. - 7. – 8. marts: Martsmenighedmøderne 

(se det ændrede program side 11)

15. marts kl. 19.00: Kredsmøde på Skærum 

Mølle, arrangeres af Grundtvigsk Forum og 

Skærum Mølle. Mødet indledes af sogne-

præst Birgitte Rosager Møldrup, Jelling, og 

emnet er: Hvad sker der på landet i disse år? 

Her tænkes der på kirke, skole, foreninger og 

hjem. Dernæst debat og vidensdeling med 

deltagerne. Tilmelding senest 10. marts til 

Karen Bjerre Madsen

17. marts kl. 19.30: Valgmenighedens ge-

neralforsamling i Skolegade 32 umiddelbart 

efter gudstjenesten kl. 18.30 Dagsorden 

fremgår af side 10. 

3. april kl. 16.00: Koncert med Dopplers, 

der er en vokalgruppe bestående af 12 san-

gere fra København, som ledes af Astrid 

Vang-Pedersen. Korets repertoire består af 

nordisk folkemusik, mellemøstlig inspireret 

musik og en del egne kompositioner. Entré 

kr. 50,00.  

3. – 8. april: Konfirmandernes tur til Rom

17. april kl. 10: Gudstjeneste og møde i ”De 

grundtvigske, Nyt kirkeligt samfund i Viborg 

Stift”. Se flere informationer side 13.

  

28. april kl. 19.30:  Koncert med „die Amei-

sen Kinder“, et børne- og ungdomskor fra 

Goethe Gymnasium i Weimar, Tyskland.  

Ved koncerten kan man høre de ca. 40 unge 

mennesker synge bl.a  Schumann „Das Zige-

unerleben“, Steve Dobrogosz „ Roads“, og et 

kormedley med sange fra filmen „Frozen“. 

Der vil desuden være indslag med solister 

og kammermusik med de unge mennesker. 

Koret er i Holstebro, fordi det deltager i et 

udvekslingsprogram med OrkesterEfter-

skolen. Der er fri entré. 

5. maj kl. 19.30: ”Norbusang”, koncert med 

nordiske børne- og ungdomskor. Holstebro 

er 4.-8. maj ramme om en nordisk korfesti-

val. I alt deltager ca. 600 børn og unge samt 

voksne ledsagere fra Island, Grønland, Fin-

land, Norge, Sverige og Danmark. De mø-

des for at skabe og opleve musik sammen, 

hvorved de med korsangen som redskab 

kan knytte kulturelle og menneskelige bånd 

med hinanden.  En del af korene vil deltage i 

koncerten. Der er fri entré.

 

MØDER OG 

ARRANGEMENTER
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21. maj kl. 14.00: Børnegudstjeneste og af-

slutning for minikonfirmander i kirken. Alle 

er velkomne.

26. maj kl. 18.30: Valgmenighedens udflugt 

er i år en kirkegårdsvandring på Holstebro 

Kirkegårde med museumsinspektør Esben 

Graugaard. Derefter er der kaffe i museets 

café. Pris kr. 60,00. Vi mødes på parkerings-

pladsen ved Anlægget. Tilmelding til Karen 

Bjerre Madsen eller Anna Thordal-Christen-

sen senest onsdag den 18. maj.

2. juni kl. 19.00: Salmesangsaften. Der ser-

veres kaffe i kirken. 

4.-5. juni: Årsmøde i landsforeningen af 

Fri- og Valgmenigheder. Mødet finder sted 

i Ryslinge, og program lægges frem i kirken 

medio april.

5. juni kl. 14.00: Grundlovsmøde på Nr. 

Vosborg med grundlovstale af Jørn Henrik 

Petersen, professor og leder af Center for 

Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Uni-

versitet, Odense. Musikalsk underholdning 

ved Midtjysk Kammerkor fra Viborg under 

ledelse af Søren Birch. Mødet er gratis, og 

der er ingen tilmelding. Dog skal der betales 

for kaffen. 

25. juni – 1. juli: Højskoleuge på Vestjyl-

lands Højskole i Velling. Program med 

tilmeldingsblanket er lagt frem i kirken. 

Højskoleugen arrangeres i år af Aulum-Vin-

ding-Vind Valgmenighed i samarbejde med 

Vestjyllands Højskole. 

8. september kl. 17.00: Grundtvigs fødsels-

dag i Råsted kirke og på Skærum Mølle

15. september kl. 19.00: Orgelkoncert med 

domorganist Henrik Skærbæk Jespersen, 

Haderslev

20. september kl. 19: Foredrag på Holste-

bro Bibliotek med Lise Egholm, tidligere 

skoleleder på Nørrebro i København, Arran-

geres i samarbejde med Holstebro Biblio-

tek.

11. oktober kl. 19.00: Forfatteraften på  

biblioteket med Stig Dalager

27. oktober kl. 19.00: Efterårsmøde med 

skuespilleren Susse Wold. Mødet arrange-

res i samarbejde med højskoleforeningen 

og finder sted i kirken.

3. november kl. 18.00: Mortensaften med 

spisning og foredrag af Karsten Ohrt, direk-

tør for Statens Museum for Kunst. 

17. november kl. 19.30: Blokfløjtekoncert 

med Sirena. Arrangeres i samarbejde med 

Nordvestjysk Musikkreds. 

11. december kl. 16.00: Julekoncert



6. marts Midfaste 14.00 Biskop Henning Toft Bro
   Martsmenighedsmøderne  starter
13. marts Mariæ bebudelsesdag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
17. marts  18.30 Margrethe Dahlerup Koch
   Generalforsamling
20. marts Palmesøndag 10.00 Peter Hedegaard
24. marts Skærtorsdag 19.00 Peter Hedegaard
25. marts Langfredag 10.00 Peter Hedegaard
27. marts  Påskedag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
28. marts 2. påskedag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
3. april 1. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
10. april  2. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
17. april 3. s. e. påske 10.00 Peter Hedegaard
   Møde med de Grundtvigske i Viborg Stift, 
   Studenterkredsen og Skærum Mølle
22. april St. bededag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch og Peter Hedegaard
   Konfirmation
24. april 4. s. e. påske 10.00 Peter Hedegaard
1. maj 5. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
5. maj Kr. himmelfartsdag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
8. maj 6. s. e. påske 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
15. maj Pinsedag 10.00 Peter Hedegaard
16. maj 2. pinsedag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
21. maj  14.00 Margrethe Dahlerup Koch
   Børnegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker 
22. maj Trinitatis søndag 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
29. maj 1. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard
5. juni 2. s. e. trinitatis  Ingen Gudstjeneste - årsmøde i Ryslinge
12. juni 3. s. e. trinitatis 10.00 Konfirmandindskrivning, 
   Margrethe Dahlerup Koch og Peter Hedegaard
19. juni 4. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard
26. juni 5. s. e. trinitatis 10.00 Margrethe Dahlerup Koch
3. juli 6. s. e. trinitatis 10.00 Peter Hedegaard

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEM
1. marts Beringshaven 14.30 Margrethe Dahlerup Koch
15. marts Mellemtoft 11.00 Peter Hedegaard

GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. marts - 1. juli 2016


