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EN GRUNDTVIGSK MENIGHED 
I DEN DANSKE FOLKEKIRKE

Præsteindsættelse,
afskedsreception 

og høst

- vigtige begivenheder 
i de seneste måneder, 
som præger indholdet 

af bladetFestlig afsked med Peter Hedegaard: En fyldt kirke og alle 
pladser i Anlægspavillonen besat. Det var den 16. juni de festlige 

rammer for Peter Hedegaards afsked med Holstebro Valg- 
menighed efter 14 år. (Foto: Ulla Nøhr og Hans Damgaard)

Da den nye præst blev indsat: Det var provst Niels Arne 
Christensen, der den 4.august indsatte Casper Wenzel Tornøe 

som valgmenighedens nye præst efter Peter Hedegaard. Efter-
følgende var der kirkefrokost og fest i Valgmenighedens Hus.
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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, Poppel Allé 4, 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 / 2135 0523 , e-post: ht@sport.dk 

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

Kirkesanger: Carsten Smith, Elsøvej 121, 7900 Nykøbing M, 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: Caspar Wenzel Tornøe, Idomvej 54, 7500 Holstebro, tlf. 5153 1819, e-post: cwt@km.dk 

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,  
Første torsdag i hver måned 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. 

Ferier og fridage 
Caspar Wenzel Tornøe holder ferie fra 14. til 20. oktober.  
Margrethe Koch holder ferie fra 28. oktober til 3. november.

Holstebro Valgmenigheds blad udkommer 3 gange årligt: 1. februar, 1. juni og 1. oktober.

Indlæg til bladet modtages gerne og kan afleveres skriftligt til Caspar Wenzel Tornøe.  
Stof til næste nummer af bladet skal være afleveret senest 31. december 2019. 
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BREV FRA PRÆSTEN
Caspar Wenzel Tornøe

Jeg blev født under den kolde krig. Det siger 

ganske vist ikke meget, og det er svært på bag-

grund af den oplysning at gætte min alder. Det 

havde været noget andet, havde jeg nu sagt, at 

jeg blev født under 6-dags krigen. Men når jeg 

alligevel plejer at sige sådan, er det, fordi min 

allerførste barndomserindringer, ja de tidligste 

billeder, jeg kan drage frem af min bevidsthed, 

er af amerikanske tanks i det tidligere Vesttysk-

lands hovedstads – Bonns – gader. Det var sidst 

i 1970´erne.  Det er i grunden underligt i dag at 

tænke på, at det så længe efter krigen faktisk 

endnu var besat territorium.  Godt 10 år senere 

blev jeg konfirmeret i den danske kirke i Paris. 

Det var næsten sammenfaldende med Ber-

linmurens fald. Jeg husker tydeligt den aften i 

Paris, hvor vi sad foran fjernsynet og med lige 

dele vantro og jubel modtog billederne fra Ber-

lin. Nu var 2. verdenskrig endelig slut, og vi stod 

ved indgangen til et nyt historisk slaraffenland 

– troede alle. 

 Jeg har altid følt mig som europæer og følt 

mig hjemme i alle vesteuropæiske lande. Men 

dengang stak mit kendskab til europæisk hi-

storie naturligvis ikke særlig dybt. Det er en 

ganske normal tro blandt mennesker, at når 

noget slet og uønskværdigt tilendebringes, så 

erstattes det af noget godt. Denne meget ud-

bredte tro er desværre også en fejlslutning, for 

hvem siger, at det ikke kan blive værre endnu? 

 Da kejser Tiberius døde i 37 e.Kr., var romer-

ne lettede. Det havde de dog næppe været, 

havde de vidst, hvem der ville efterfølge ham: 

Caligula, som så igen blev afløst af Claudius og 

Nero. Det var ligeledes til glæde for mange, da 

man under Den Franske Revolution kom af 

med kong Ludvig den 16. og hele hans slægt. 

Det kunne kun blive bedre... Eller kunne det? 

Man fik Robespierrre og statsterroren. Ja, og 

derefter fik man Napoleon, under hvis styre 

millioner af unge mænd døde på europæiske 

slagmarker.  Eller tænk på det måske alvorlig-

ste tilfælde af dem alle: under Den Russiske 

Revolution blev Zar Nicolas 2. skaffet af vejen. 

Men hvem fik man så? Lenin! Og derefter Sta-

lin! På samme måde slap glæden over at have 

væltet shahen i Iran i 1979 hurtigt op, da det 

gik op for folket, hvad man havde fået i ste-

det: et teokratisk mareridt. Og sådan kan man 

blive ved: hvad har vi fået i stedet for Saddam 

Hussein og oberst Gadaffi?  

 Ak ja, historiske omvæltninger skal man 

ikke glæde sig for tidligt over. Det gælder om 

at stå i forbindelse til noget, hvorved man hæ-

ves over dem. Selv har jeg derfor med større 

eller mindre held altid søgt at finde frem til det 

uforanderlige i og bag livets omskiftelighed – 

ja, søgt i en eller anden grad at stå i forhold til 

det evige. Det er sjældent, verdens larm lader 

os komme evigheden i hu, selv om man lige 

Fortsættes næste side 3



i mit arbejde gerne skulle have relativt større 

chance herfor. Man må lære at tåle tiden, ac-

ceptere forgængeligheden og bære forander-

ligheden. Alt kan ske, ondt kan blive værre, og 

spot kan føjes til skade. Men i mennesket er 

lagt et evighedsfrø. Det skal plejes, hvis det 

skal  spire. 

 Min interesse for teologien begyndte at 

tage form under konfirmandundervisningen 

i Paris. Den nye præst talte ikke fransk, og jeg 

var den eneste blandt konfirmanderne, som 

talte begge sprog lige godt. Jeg blev derfor af 

præsten bedt om at simultanoversætte hans 

ord. Det siger sig selv, at jeg derfor måtte være 

særdeles opmærksom. Det er jeg i dag tak-

nemmelig for, for mon jeg ellers var blevet te-

olog? Min konfirmation faldt dog ulykkeligvis 

sammen med, at jeg i min alt for ivrige sports-

udøvelse pådrog mig en knæskade, der tvang 

mig til at opgive drømmen om at blive profes-

sionel tennisspiller. Og hvad gør man så, når 

man ikke længere kan være fysisk aktiv og må 

fylde hele sin tid ud med noget helt nyt (ud 

over skolegangen). Ja, jeg begyndte såmænd 

at læse bøger og spille guitar.  

 Dog blev beslutningen om at blive præst 

først truffet mange år efter, jeg var blevet 

færdiguddannet. Jeg havde gang i andre ting: 

forskning og en musikkarriere. Men det måtte 

jo komme før eller siden. 

 Efter mit første år som landpræst i det 

midtvestjyske, lå jeg en tidlig morgen sidst 

i august og funderede over, hvad der sådan 

havde gjort størst indtryk på mig i præste-

arbejdet. Det var uden tvivl nok den ære og 

den taknemmelige opgave at få lov til at sige 

de sidste offentlige ord over et menneskeliv. 

Jeg ønskede at sige de døde (og de efterladte) 

tak for, hvad de havde lært mig og givet mig 

af erfaring. Og som jeg lå dér, samlede dette 

indtryk sig i en glad forventning om snart igen 

at skulle prædike på allehelgensdag, som sam-

men med juleaften, påskedag og konfirmati-

onsdagen hører til mine absolutte favoritter 

blandt kirkeårets højtidsdage. I dag havde jeg 

nok tilføjet: Her bygges mit bo, her nyder jeg 

tro, 

Vær hilset Holstebro! 

Fortsat fra forrige side
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ALLE HELGENS DIGT

Jeg vågnede i morges  

Sådan må man aldrig indlede et digt 

Jeg gør det nu alligevel  

Mod al kunstnerisk skik 

Jo jeg vågnede i morges 

Og heldigvis for det 

For det jeg kastede mod vejen mens jeg gik 

Kunne have været mit sidste verdensblik 

 

Ja jeg vågnede i et sart øjeblik 

Og hvad så jeg? Lygter i mørket! 

Det vidner om vinteren, dog først høst og så 

altings rust 

Om at den mørke morgen gryr så tidligt som 

sent i august 

 

Ja jeg vågnede og så, at lygterne var biler 

Jeg forstod at arbejdet lå, hvor nedbør siler 

Jeg erkendte vejen, min gang, mine bens rust 

Og kunne ikke fatte, at nu var det forbi allere-

de i august 

 

Gud er gavmild med gåder 

Med har han da givet menneskene nok at 

bryde deres hoveder  

Ja Gud kan ikke stille os tilfreds på alle måder 

Men bilernes lygter tænder ej heller alle 

kloder 

 

Jeg er kun lige landet herude langt vestpå 

Faldet ned som fra himlen nær det store blå  

Der er en traktor, biler med lygter i ny og næ 

Men Jyllands marker er kendte for de hegn 

som giver os læ 

 

Jeg har ikke haft grund til gråd 

Min gerning har ikke været heltedåd 

Men hver gang et menneske dør 

Løfter I pårørende et for mig afgørende slør 

Et slør, som i min angst idelig bliver lettere 

Jo mere jeg gror, jo mere jeg gror tættere 

På jer, som uden blu alt med mig deler 

Jeg ved ikke, hvad jeg kan, hvad i jer jeg heler 

Måske slet ingenting, i min iver efter at gøre 

godt 

Måske siger jeg alt for meget, og måske er det 

kun småt 

I som, jeg har begravet, lærer mig livet 

Jeg er intet, men pga. jer noget er jeg blevet 

Så her min tak til jer, og især til jeres kære 

At jeg fik lov til at dele jeres liv uden at I vidste 

besked 

At jeg fik lov til at kende jer uden at jeg led 

Tak fordi I lærte mig livets rust 

Og at det ses allerede så tidligt som sent i 

august 
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DA DEN 

NYE PRÆST 

BLEV INDSAT 

Det var provst Niels Arne Christensen, 

der den 4.august indsatte Casper Wenzel 

Tornøe som valgmenighedens nye præst 

efter Peter Hedegaard. Efterfølgende var der 

kirkefrokost og fest i Valgmenighedens Hus.
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KIRKELIGE HANDLINGER

Dåb

Sigrid Benedikte Schrøder

Gry Seeberg Kongsøre

Alma Solvej Kviesgaard

Vielse

Anne Katrine og Thomas Dal Mølgaard

Vivian Søndergaard Olsen og Claus Bjerrum

Jeanette og Nikolaj Domke Graversen

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Stinne Gissel Nielsen og Simon Pejs Hornstrup

NYT FRA 

KUNSTUDVALGET

I september og oktober måned vil man kunne se fotos af Ernst Hjøllund i foredragssa-

len. Ernst er betaget af fugle og deres liv, og han tilbringer mange timer i naturen med 

at iagttage dem både i Danmark og i udlandet.

November og december måneds udstiller er Else Husted Kjær. I Nees ved Vemb ligger 

Poesigaardens Galleri, hvor Else Husted Kjær bor, maler og udstiller sine malerier og 

akvareller, der i høj grad er inspireret af det omgivende landskab. Naturen og lyset 

forvandles i hendes billeder til noget universelt - en stil, der ofte kaldes lyrisk abstrak-

tion.

7



8

FESTLIG AFSKED MED 

PETER HEDEGAARD

En fyldt kirke og alle pladser i Anlægspavillonen besat. 

Det var den 16. juni de festlige rammer for 

Peter Hedegaards afsked med Holstebro Valgmenighed efter 14 år.

(Foto: Ulla Nøhr og Hans Damgaard)
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På Karens og egne vegne vil jeg gerne takke alle i valgmenigheden for den fine afsked, 

I gav os. Tak for breve, gaver, mails og indsamling. Det er ikke muligt at takke jer alle, 

men jeg har med glæde set jeres navne. I har alle været en aktiv del af de 14 år i Hol-

stebro Valgmenighed og gjort, at de har været år med stjernestunder og alvor i glæde 

og sorg.

Nu flytter vi til Aalborg til oktober til et nyt livsafsnit, men vær 

sikker på, at tankerne ofte vil vandre til jer i Holstebro.

Kærlig hilsen, Karen og Peter Hedegaard TAK!

STUDIEKREDS 

OM MATTÆUS-

EVANGELIET

Vi læser så meget, vi kan nå af det længste af de fire evangelier disse fire tirsdag efter-

middage i efteråret: 22. oktober, 12. november, 26. november og 10. december, alle 

dage kl. 16 til 18. Vi mødes i konfirmandstuen, Skolegade 32. 

Også ikke-medlemmer af valgmenigheden er velkomne. Der kræves ingen forud-

sætninger for at deltage. Kun nysgerrighed og lyst til at læse en meget gammel tekst.

Af hensyn til min forberedelse vil jeg gerne have tilmelding til studiekredsen 

inden 11. oktober på mdkoch@mail.dk eller tlf. 21 14 36 58.

 Margrethe Koch
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Der er tætte relationer mellem Holstebro 

Friskole og Holstebro Valgmenighed. Det 

har været sådan i mange år, og det skal der 

helst ikke laves om på, siger friskolens ny 

leder, John Fischer. Han ønsker, at skolen 

bidrager til, at det gode samarbejde fort-

sætter, så de tætte bånd mellem skolen og 

valgmenigheden bliver bevaret.

John Fischer blev ansat på den grundt-

vig-koldske friskole på Lægårdvej fra 1.april 

i år. Efter en turbulent tid med en del leder-

skift på skolen er der nok at tage fat på. Men 

samarbejdet og forholdet til valgmenighe-

den behøver ikke umiddelbart et serviceef-

tersyn, mener John Fischer, der dog gerne 

ser, at samarbejdet kan udvikles, hvor der er 

behov og mulighed for det. 

- Når der har været mange forgængere på 

skolen på kort tid, kan man ikke bebrejde 

nogen, hvis de tænker ”her kommer endnu 

én i rækken”, siger John Fischer. Derfor bru-

ger jeg meget tid på at tale med forældre, 

lærere og elever for at sætte noget tillid ind 

på kontoen, så alle bliver klar over, at vi har 

en god og levedygtig skole med et godt for-

ældreengagement. Det er ikke noget dårligt 

udgangspunkt i en tid, hvor udbuddet af 

skoler og forskellige skoletilbud er stort i 

Holstebro.

- Vi synes, vi har noget godt at byde på med 

dygtige lærere, små klasser, et overskueligt 

elevtal på 125 og børnehaven Klods Hans, 

som med tiden får 40 børn. Vi kunne godt 

bruge yderligere 15 elever i skolen, så vi 

kommer op på det ønskede elevtal på 140. 

Her regner vi også med, at det tætte forhold 

til valgmenigheden vil tælle til vores fordel, 

siger John Fischer.

John Fischer har i sin tidligere lærergerning 

været involveret med folkekirke og kirkekor. 

Det skal gerne fortsætte og udvikles, 
siger Holstebro Friskoles ny leder, 
John Fischer

Af Tyge Dinsen

TÆTTE RELATIONER MELLEM FRISKOLE  OG VALGMENIGHED
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Fra 2005 blev han sammen med sin kone 

Helle og deres tre børn medlem af valgme-

nigheden. Siden er en søster og svoger også 

komme med i valgmenigheden, som de alle 

finder sig godt tilrette i.

John Fischer, der er 60 år, er uddannet elek-

triker hos Tvis El. Efter HF-og lærereksamen 

på seminariet i Herning blev han lærer på 

Tvis Skole. Her var John Fischer ansat i 13 år, 

inden han skiftede til efterskolelærer i Hus-

by. Her var han i 7 år frem til 2006, hvor han 

blev forstander på Lemvig Produktionssko-

le, som undervejs fusionerede med Struer 

og Holstebro til Produktionsskolen Nord-

vestjylland med 200 elever. Da produkti-

onsskolerne skulle nedlægges til august i 

år, var det tid til nye udfordringer for John 

Fischer. Dem har han fundet på Holstebro 

Friskole – en prøve- og eksamensfri skole.

Den tidligere håndboldspiller slapper i dag 

af med tennis og roning, når han da ikke op-

træder med sit orkester Fischers, som har 

eksisteret siden 1981 – en tid også som Fis-

chers Fodvarmere. 

TÆTTE RELATIONER MELLEM FRISKOLE  OG VALGMENIGHED

SAMTALESALON

torsdag den 14. november kl. 17.30-20.30 med sognepræst og ph.d Pia Søltoft under 

overskriften: 10 ting ledere, medarbejdere og alle andre mennesker kan lære af Kier-

kegaard

 Aftenen indledes med et oplæg om, hvad det vil sige at ville ét, hvordan man skel-

ner mellem det relative og det absolutte, mellem frihed og nødvendighed, og hvad 

det vil sige at tage en beslutning og fastholde den. 

 Derefter følger en salon, hvor deltagerne inddeles i samtalegrupper og over et glas 

vin og lidt tapas overvejer en række eksistentielle spørgsmål, der stilles ud fra oplæg-

get.

 Af hensyn til serveringen vil vi gerne have tilmelding til aftenen senest 7. novem-

ber. Det skal gøres enten på mdkoch@mail.dk eller på en sms til 21 14 36 58. 

Pris inkl. tapas og 1 glas vin: 100 kr. 
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NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen

Siden I sidst modtog kirkebladet, er der sket 

mangt og meget for os i valgmenigheden. 

Læs nedenstående:

 
Afsked med Peter Hedegaard

Den 16. juni var der afskedsgudstjeneste i 

kirken med efterfølgende reception i An-

lægspavillonen. 

 Mange mødte op, og der blev sagt farvel 

og stor tak til Peter efter 14 års præsteger-

ning hos os i valgmenigheden

 
Velkommen til Caspar Wenzel Tornøe

Den 1. august tiltrådte Caspar som valgme-

nighedens nye præst. Fin indsættelse fandt 

sted den 4. august ved provst Niels Arne 

Christensen, Holstebro.

 Caspar prædikede, og efterfølgende var 

der velkomstfrokost i Skolegade 32. Flere 

bød Caspar velkommen. Vi glæder os alle 

både til søndagene og hverdagene sammen 

med dig, Caspar, og vores anden dygtige 

præst, Margrethe.

  
Ny kunst i Skolegade 32

I maj blev vi kontaktet af Ny Carlsbergfon-

det med en forespørgsel om, vi ville være 

interesseret i fire kunstværker malet af ”vo-

res kendte ven”, Erland Knudssøn Madsen, 

som har beriget os med de to udendørs 

værker, ”Livets Træ” og ” En fugls måltid”.

 Vi har sagt ja tak. Kunstværkerne vil få en 

blivende plads i den lille sal. 

 I den store sal vil der fortsat være skiften-

de udstillinger af dygtige lokale kunstnere.

 
Præsternes træffetid i Skolegade  

I sidste kirkeblad oplyste vi om ændrede 

tidspunkter for præsternes træffetider. 

 Det er den 1. torsdag i hver måned kl. 

16.00 – 17.00. Men I skal vide, at I altid er 

velkommen til at kontakte såvel Margrethe 

som Caspar på mail eller pr. telefon og aftale 

et møde eller et besøg hjemme hos jer selv 

eller i Skolegade.

 
Gudstjenestelisten og aktivitetskalenderen

Søndagsgudstjenesterne er højdepunktet 

for os i valgmenigheden. Men tag vel imod 

de øvrige tilbud, der også indbydes til. Det 

være sig musikoplevelser, samtalemøder, 

studiekredse, foredrag eller andet. 

 

Med ovenstående informationer sender 

bestyrelsen en hilsen til alle med et velkom-

men til et nyt kirkeår 2020. 
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Onsdag den 21. august begyndte det nye 

hold konfirmander. Det er igen i år et stort 

hold på 23. Konfirmanderne kommer fra 

mange forskellige skoler, så den første gang 

brugte vi især på at lære hinanden at kende. 

Og så kom Asger forbi med sit kamera og 

tog nogle billeder af flokken.

Foto: Asger Brodersen

KONFIRMANDERNE ER I GANG

Hjælp til oprettelse af autorisation
Flere af valgmenighedens medlemmer har udtrykt ønske om at få hjælp til at oprette 

eller forny autorisationen, således at forretningsføreren kan gå ind i skattemappen 

og se det beløb, som bidraget til valgmenigheden skal beregnes ud fra. Det er der 

mulighed for torsdag den 10. oktober og torsdag den 24. oktober kl. 15-17

på kontoret i Skolegade 32.  Kassereren og / eller forretningsføreren vil være til ste-

de og hjælper gerne alle, der måtte have behov herfor.  Medbring NemID eller ad-

gangskode til selvangivelsen. 
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1. oktober kl. 19.00:  Foredrag på Holstebro 

Bibliotek med forfatteren og tegneren Ma-

ren Uthaug. Arrangeres i samarbejde med 

Foreningen Norden, højskoleforeningen og 

biblioteket. Billetter à kr. 100,00 kan købes 

på bibliotekets hjemmeside og også ved 

skranken efter den 19. august. 

10. oktober kl. 15.00 – 17.00: Hjælp til op-

rettelse af autorisation på kontoret i Skole-

gade. Se side 13.

22. oktober kl. 16.00 – 18.00: Studiekreds 

om Mattæusevangeliet v/ Margrethe Koch. 

Tilmelding senest 11. oktober til Margrethe.  

Se endvidere side 9.

24. oktober kl. 15.00 – 17.00: Hjælp til op-

rettelse af autorisation på kontoret i Skole-

gade. Se side 13.

24. oktober kl. 19.00 – 21.00: Efterårsmøde 

med Ulf Pilgaard: ”Mit liv som Ulf”. Arrange-

res i samarbejde med Holstebro Højskole-

forening. Mødet foregår i kirken, og prisen 

er kr. 150,00. 

4. november kl. 19.30: Koncert i valgme-

nighedskirken med Christian IV’s vokalen-

semble: Lys og mørke.  Der synges musik af 

Heinrich Isaac og Carlo Gesualdo. Arrange-

res i samarbejde med Nordvestjysk Musik-

kreds. Pris kr. 100,00.

7. november kl. 18.00: Mortensaften, som 

vi fejrer med spisning og foredrag v/ kultur-

formidler Peter Hårby, Holstebro Museum, 

der vil fortælle om kunsten i Holstebro. 

Pris kr. 200,00. Tilmelding senest 1. no-

vember til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen. 

12. november kl. 16.00 – 18.00: Studie-

kreds om Mattæusevangeliet v/ Margrethe 

Koch. Tilmelding senest 5. november til 

Margrethe. Se endvidere side 9.

14. november kl. 17.30 – 20.30: Samtale-

salon med sognepræst Pia Søltoft, der vil 

holde et oplæg med titlen: ”10 ting, ledere, 

medarbejdere og alle andre mennesker kan 

lære af Kierkegaard”.  Se side 11.

24. november kl. 16.00: Koncert med En-

semble MidtVest, der spiller ”Kunst der 

Fuge” af J. S. Bach. Arrangeres i samarbejde 

med Nordvestjysk Musikkreds. Entré kr. 

100,00. 

26. november kl. 16.00 – 18.00: Studie-

kreds om Mattæusevangeliet v/ Margrethe 

Koch. Tilmelding til Margrethe senest 19. 

november. Se endvidere s. 9.

10. december kl. 16.00. – 18.00: Studie-

kreds om Mattæusevangeliet v/ Margrethe 

Koch. Tilmelding til Margrethe senest 3. de-

cember. Se endvidere s. 9.

MØDER OG ARRANGEMENTER
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12. december kl. 12.00: De ældres julefro-

kost, hvor Casper Wenzel Tornøe vil fortæl-

le. Pris kr. 100,00. Tilmelding senest 5. de-

cember til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen. 

15. december kl. 16.00: Julekoncert i valg-

menighedskirken med koret ”Side by Side”, 

der er fra Struer og ledes af Sisse Skovbak-

ke. Ud over at høre koret skal vi synge flere 

fællessalmer, hvor organist Kim Preussler 

medvirker.  

19. december kl. 19.00: Holstebro Friskoles 

juleafslutning. 

5. januar 2020 kl. 14.00: Nytårsmøde, hvor 

Margrethe Koch prædiker og bagefter hol-

der foredrag i Skolegade. 

16. januar 2020 kl. 19.00: Foredrag v/Ca-

spar Wenzel Tornøe: ”Hvorfor lider vi? Det 

ondes problem, kulturkritisk belyst”. Det er 

titlen på den bog, som Caspar Wenzel Torn-

øe udgiver til foråret. I foredraget fortæller 

han om bogens hovedpointer.

26. januar kl. 15.00 – 16.00: Koncert med 

Mex Marimba, der spiller mexicansk folke-

musik blandet med traditionelle marimba- 

klassikere. Medvirkende: Kai Stensgaard og 

Javier Nandayapa, Entré kr. 50,00.

1. februar kl. 10.00: Højskoledag i Skolega-

de 32.

Kl. 10.00:  Morgensang og velkomst (Skole-

gade)

kl. 10.15:   Foredrag v/ filosof og tidl. højsko-

leforstander Anders Fogh Jensen, 

der vil tale om et aktuelt emne.

kl. 12.00:  Middag

kl. 12.45:  Fællessang

kl. 13.00:   Foredrag v/ Özlem Cekic, fore-

dragsholder og tidligere medlem 

af folketinget for SF.

Højskoledagen arrangeres i samarbej-

de med Holstebro Højskoleforening. Pris 

kr. 200,00. Tilmelding senest den 25. ja-

nuar til Karen Bjerre Madsen eller Anna 

Thordal-Christensen. 

27. februar kl. 19.00: Foredrag v/ valgme-

nighedspræst Kristoffer Garne, Kjellerup og 

Omegns Valgmenighed: ”Sindbilledsprog - 

Grundtvig og mytologien”.

12. marts: Valgmenighedens ordinære ge-

neralforsamling. Flere informationer sene-

re. 

15. marts kl. 15.00-16.30: Koncert med 

Morten Kargaard Septet. Entré kr. 100,00.

 16. – 21. marts: Konfirmandturen til Rom.  
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. oktober 2019 - 1. februar 2020

6. okt. 16. s. efter trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

13. okt. 17. s. efter trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

20. okt. 18. s. efter trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

27. okt. 19. s. efter trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

3. nov. Allehelgensdag kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe, kirkefrokost

10. nov. 21. s. efter trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

17. nov. 22. s. efter trinitatis kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

24. nov. Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.00 Margrethe Koch

1. dec. 1. s. i advent kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

8. dec. 2. s. i advent kl. 10.00 Margrethe Koch

15. dec.  3. s. i advent kl. 16.00 Julekoncert

22. dec. 4. s. i advent kl. 10.00 Margrethe Koch

24. dec.  Juleaften kl. 14.00 Margrethe Koch

  kl. 15.30 Caspar Wenzel Tornøe

25. dec.  Juledag kl. 10.00 Margrethe Koch

26. dec.  2. juledag/Skt. Stefans dag kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

29. dec.  Julesøndag kl. 10.00 Margrethe Koch

1. jan. Nytårsdag kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

5. jan. Helligtrekongerssøndag kl. 14.00 Margrethe Koch, nytårsmøde

12. jan. 1. s. efter helligtrekonger kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

19. jan.  2. s. efter helligtrekonger kl. 10.00 Margrethe Koch

26. jan. 3. s. efter helligtrekonger kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

2. feb. Sidste s. efter helligtrekonger kl. 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
19. nov. Mellemtoften kl. 11.00 Margrethe Koch

BERINGSHAVEN
17. okt. Beringshaven   kl. 10.15  Margrethe Koch, sangformiddag

19. nov. Beringshaven  kl. 14.15  Margrethe Koch


