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Første torsdag i hver måned kl. 16.00 - 17.00 - gerne efter aftale. Mandag fridag. 

Besøg: Man er altid velkommen til at ringe til én af præsterne 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)
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Bestilling af taxa til valgmenighedens gudstjenester og møder:  
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Betal chaufføren 20,00 kr. på udturen og gør opmærksom på, at I skal hentes igen.  
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Ferier og fridage 
Margrethe Koch holder ferie fra 20. juli – 10. august 2020. 
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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 skal være afleveret senest 31. august 2020.
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BREV FRA PRÆSTEN

Caspar Wenzel Tornøe

”Påskekrisen er den parlamenta-

riske krise, der opstod i Danmark 

mellem 29. marts 1920 og 4. april 1920, da 

Kong Christian 10. mod Folketingets flertal 

afskedigede regeringen i håb om at udløse 

et folketingsvalg, der kunne give flertal for 

at indlemme Flensborg i Danmark.”  Såle-

des leksikonet. Krisen faldt altså i påsken og 

deraf navnet. 

Her præcis hundrede år efter, i skrivende 

stund april 2020, er det dog en anden på-

skekrise, jeg har i tankerne. Den nuværende 

samfundskrise er i høj grad også en kirkelig 

krise. Når sommeren er over os, vil vi forhå-

bentlig kunne se tilbage på en fin fejring af 

både genforeningen og pinsen. 

Men påske blev det altså ikke i kirken. Dog 

må man sige, at hverken påskekrisen af 1920 

eller 2020 tåler sammenligning med den kri-

se, som påsken selv er. Det er jo indbruddet i 

verden af en ny og omvæltende forestilling 

om, hvad og hvem Gud er. Og blandt dem, 

som under denne oprindelige påskekrise 

tog nyheden alvorligt, var dødeligheden de 

efterfølgende århundreder betydelig.                          

                                   

Martin Luther overvejede engang, hvad 

man skulle gøre, hvis man som døende var 

absolut forhindret i at modtage nadveren. 

Hans svar var, at i et sådant sjældent til-

fælde var det blotte ønske om at modtage 

den tilstrækkeligt. Det kunne man kalde for 

praktisk-teologisk eller liturgisk minimalis-

me. Hans svar siger noget om hele den pro-

testantiske kultur og mentalitet, som han 

kom til at grundlægge: at det er vores indre 

liv, vor vilje og vor sindstilstand, fremfor 

vore ydre gerninger, der er afgørende. Eller 

for at sige det mere folkeligt: ”Det er tanken, 

der tæller”. At der ikke fejres påske i kirken, 

er det aldrig før sete og skete, det absolut 

uhørte. Skal vi følge Luthers minimalisme og 

spørge, hvad man i 

situationen så kan 

gøre, ja, så kunne 

man måske svare, 

at da er beskuelsen 

af en påskeblomst 

tilstrækkelig. I år bli-

ver det derfor ikke 

nødvendigt – hvilket jo er heldigt, eftersom 

vi ikke kommer til at synge salmen – med 

Grundtvig at spørge: ”Påskeblomst, hvad vil 

du her?” Aldrig har den nemlig haft så god 

grund til at vise sig. 

Der har i denne så mærkværdige tid 

også været andre ting og egenska-

ber, som har haft grund til at vise sig. Selv om 

mange i længden nok bliver småirriterede 

Fortsættes næste side

I

II

PALLE ALENE I VERDEN
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og især rastløse i tomrummet – ikke fordi de 

ikke har noget at lave, men snarere, fordi de i 

en sådan stilstand føler, de partout bør gøre 

noget og derfor har dårlig samvittighed over 

deres passivitet, så kunne man måske vove 

den ukorrekte og vel nok også privilegerede 

tanke, at ”Gud, hvor er det dog alligevel her-

ligt, at alting er gået i stå”, og at man sådan 

får lov til (eller påbud om) at stille alting i 

bero – også sine egne ambitioner og for-

ventninger samt andres forventningspres. 

Frygten for at gå glip af noget, som de unge 

kalder FOMO (fear of missing out), er kraftigt 

dæmpet. Det kan forhåbentlig få den vis-

dom til at dæmre for dem, at det er bedre at 

sammenligne sig selv med den person, man 

var i går, fremfor på et konstant omskifteligt 

sammenligningsgrundlag at vurdere kvali-

teten af sit eget liv ud fra, hvad andre foregi-

ver lige nu at få ud af deres tilværelse. 

Jeg kommer i disse tider til at tænke på Palle 

alene i verden, den lille billedbog, der udkom 

i 1942. Det er første gang siden spærretidens 

og rationeringsmærkernes dage under be-

sættelsen, at ”vi” (vores kollektive bevidst-

hed) i dag kan opleve noget nær det, Palle 

oplever. At se Roms, Paris ,́ Barcelonas og 

New Yorks gader som monumenter alene 

– ja som monumentale, mennesketomme 

kulisser, hvor fuglesangen for første gang 

siden disse byers grundlæggelse overdøver 

trafikken, er mere uvirkeligt end under kri-

gen, hvor der dog i dagtimerne trods alt ikke 

var udgangsforbud – eller udgangsadvarsel, 

som vi i dette mere hyggelige land snarere 

bør kalde det. 

Vi har i familien drøftet, hvordan vi kunne 

smugle min 82-årige svigerfar ud af Barce-

lona og op til Vestjylland. Vi opgav, da der 

ikke alene er udgangsforbud, men også 

udkørselsforbud. Man må ikke engang tage 

sin bil og køre ud af byen. Man kan for øvrigt 

heller ikke køre over grænserne i det, som 

skulle have været det grænseløse Europa. 

Så han er alene i verden. Men når han ikke 

også er som Palle alene i verden, så er det jo, 

fordi alle andre også er alene. Det udgør jo i 

sig selv et fællesskab. Normalt føler man sig 

ikke ensom, fordi man er alene, men fordi 

man føler sig uden for i et selskab (virtuelt, 

på sociale medier, eller virkeligt) – men nu, 

hvor der ingen selskaber er, og hvor alle 

derfor mere eller mindre faktisk er alene, er 

ingen derfor længere alene i deres ensom-

hed. Ingen kan være ensom, hvis alle er det. 

Ensomhed er altid udtryk for en udelukkel-

se. Men nu er der intet at være udelukket fra 

– bortset fra netop den verden, hvori men-

nesker er ensomme.

Fortsat fra forrige side
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Jeg er glad for, jeg nu bor i Vestjylland og 

ikke i den lille lejlighed i centrum af Barce-

lona, som var min dengang for 10 år siden. 

Ud over anlæggelse af skæg er denne tid 

særlig egnet til gåture ved Vesterhavet. Det 

er et paradoks, at når man går i det mest 

mennesketomme landskab med lyngduf-

ten og saltluften i lungerne, netop dér er 

man aldrig ensom, for ”der er intet at kom-

me efter”, dvs. at man jo ikke kommer der 

for at erfare andet end det, der er til.  Selv-

om man er alene, er man aldrig udelukket 

fra det sociale selskab, som ikke findes der. 

Man søger ikke at tilføre omgivelserne no-

get, forbedre eller forskønne dem med sin 

tilstedeværelse. Og netop fordi man ikke 

søger at bidrage med noget, føler man sig 

heller ikke afvist eller ignoreret. Man søger 

i naturen tværtimod at blive indoptaget i 

Guds skaberværk: at høre de bølgeslag, den 

blæst og de mågernes skrig, som også sten-

aldermennesket sansede. Det er en erfaring 

af tidløshed og uforanderlighed. 

Man kan ikke være ensom ved Vesterhavet. 

Man kan aldrig være alene ”med sig selv”. 

Når man er alene ved havet, er man nemlig 

sammen med noget større, som ikke er en 

selv. Man er da ikke som Palle alene i verden, 

for verden er ikke tømt for noget, slet ikke 

for mennesker. Man lider derfor ikke afsavn, 

men er i en verden af ren fylde, som man be-

gærer forbindelse til og samhørighed med. 

At vi så aldrig tilfredsstilles i vores begær 

og kærlighedsdrift, men altid føler os på 

afstand af vores bestemmelse og mål, er 

for så vidt vores ulykke. Dels fordi vi ikke 

kender vores lige i naturen, blandt dyrene, 

blandt andre fremmede livsformer, blandt 

planterne, stjernerne og galakserne; men 

dels også fordi vore menneskelige relatio-

ner tit er så problematiske, at vi ofte gerne 

vil være alene – i naturen eller desværre for-

an en computerskærm, hvilket jeg jo i skri-

vende stund er lige nu (jeg har ikke fjer og 

blæk til rådighed).

Det tyder alt sammen på, at vi står ved det 

uovervindelige menneskelige vilkår, som vi 

kristne kalder synd, og romerne helt enkelt 

kaldte: ”det menneskelige vilkår”, conditio 

humana. Det grundlæggende spørgsmål i 

livet er derfor, om vi på trods af dette vilkår, 

ja, på trods af vor dybtgående længsel kan 

glæde os over livet. Kunsten at leve men-

neskelivet består i at nyde livet på trods af 

disse vilkår. Det er selve udfordringen, me-

ningen med livet. Det kan siges for døve 

øren i århundreder, for som John Lennon 

sagde: ”Livet er det, som sker, mens du har 

travlt med andre ting”. Man kunne også sige: 

”Tiden er det, som passerer, mens man selv 

har andet at tænke på”. Men måske er den-

ne enestående tid, denne unikke epoke an-

ledningen til at tænke over, hvad vi vil med 

tiden og med livet – eller måske rettere: 

hvad livet vil med os.
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4. maj i år skulle vi have fejret befrielsesjubi-

læet med store fællessangsarrangementer 

overalt i landet. Også i Holstebro skulle vi 

have været på gaden og synge sammen. Nu 

blev det - som så meget andet i dette forår 

- ikke til noget pga. covid 19 og faren for at 

sprede smitte.

Eller rettere: Det blev til noget andet og end-

nu større. I stedet for at vi mødtes 4. maj og 

sang sammen, har mange sunget morgen-

sang med Phillip Faber hver eneste morgen 

siden 17. marts. Vi kan ganske vist ikke høre 

alle de andre, der også står og laver opvarm-

ningsøvelser og synger med kl. 9.05, men vi 

ved, at de er der – både dem, vi kender og 

alle de andre. Det er med til at holde humø-

ret oppe og tankerne beskæftiget med no-

get fornuftigt, når man en onsdag morgen 

står og synger om den lille fornøjede stær, 

som ikke behøver at koge orm over gassen. 

Eller når man på den fine, lidt vemodige 

svenske melodi glæder sig over den kom-

mende blomstertid og beder Vorherre op-

varm vort kolde sind, giv kærlighed vort hjer-

te, forny vor sjæl og ånd, vend bort al sorg og 

smerte alt med din milde hånd.

Den fysiologiske forklaring på, hvorfor man 

bliver glad af at synge, er, at når man synger, 

udløses et bestemt hormon i hjernen, og 

det hormon giver en ”lykkefølelse”. Grundt-

vig formulerer det smukkere. Friest er dit ån-

defang, når dybt du drager det i sang, så højt 

i sky det klinger, digter han i ”Alt, hvad som 

fuglevinger fik”, nr. 10 i salmebogen. Vi træk-

ker vejret allermest frit, når vi synger, fordi, 

siger Grundtvig i salmen, det er det, vores 

stemme og åndedræt egentlig er beregnet 

til. Gud skaber, befrier og elsker verden. Det 

må vi reagere på. Ved at tænke og tale, men 

friest ved at synge.

Fabers morgensang i TV har mindet os om, 

hvor kæmpestor vores fælles sangskat fak-

DET FRIE ÅNDEFANG 

– OM AT SYNGE

Af Margrethe Koch
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tisk er. Der er skrevet et verdenshav af sange 

på dansk. Og der kommer hele tiden nye til. 

På ønskesedlen til jul kan vi allerede nu skri-

ve ”Den nye højskolesangbog”, som efter 

planen kommer i november.

Sådan en sangbog er der ingen andre lande 

i verden, der har. At vi har så mange sange, 

som er fælles gods, er noget helt særligt 

dansk. 

Men det at synge – det er universelt. Ja, 

når sandheden skal frem, så var det jo fak-

tisk nogle karantæneramte italienere, som 

dengang i marts begyndte at synge for hin-

anden fra altanerne. Det var den sang, der 

bredte sig, så mennesker ikke bare sang for, 

men også med hinanden. Det blev til det 

kæmpekor af alverdens stemmer, som vi, 

der har stået og skrålet foran TV disse for-

årsmorgener, i virkeligheden er en del af.  

Fotos: Hans Damgaard

Da kirkens salmebøger foreløbig ikke 
må bruges på grund af smittefare, 

beder vi alle kirkegængere om 
at medbringe egen salmebog 

til de kommende gudstjenester.
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KONFIRMANDINDSKRIVNING

Torsdag den 20. august 2020 er der konfirmandindskrivning. Vi begynder kl. 19.00 

med en kort gudstjeneste i kirken. Derefter går vi over i Valgmenighedens Hus, Skole-

gade 32, hvor vi får en forfriskning og ordner papirerne. De kommende konfirmander 

bedes medbringe deres dåbsattest. Er man ikke døbt, er det navneattesten, vi skal 

bruge. 

NYT FRA 

KUNSTUDVALGET

Der var ikke mange, der fik glæde af Edith Borgholm Jakobsens billeder i marts og 

april – så de får lov til at hænge og pynte indtil midt i juni. Hjemmeside: www.eborg-

holm.dk 

Til sommer og i eftersommeren vil der blive et gensyn med vore egne billeder, som 

p.t. er i depot, og derefter håber vi, at der efterhånden bliver normal aktivitet i Skole-

gade 32. 

PERSONALIA

Døbte

Asta Nyboe Vedel

Anton Gammeljord Nystrup

Bisatte

Anna Jørgine Jeppesen

Finn Obel
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               GENERALFORSAMLING

afholdes torsdag den 2. september 2020 kl. 19.00 
i Valgmenighedens Hus, Skolegade 32, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent 

2. Beretning v/formanden 

3. Aflæggelse af regnskab v/kassereren

4. Forelæggelse af budget

5. Fastansættelse af præst

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af to suppleanter, på valg er:                          

 Asger Brodersen (ønsker ikke genvalg)

 Anna Thordal-Christensen

 Inger Bjerring

 Frans Pærregaard

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 på valg er:

 Martin Jansen

8. Behandling af indkomne forslag, 

9. Eventuelt, herunder beretning fra præsterne
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Jeg er blevet bedt om at skrive et par ord fra 

min bopæl i München i denne coronakrise-

tid samt lidt om, hvordan krisen udfordrer 

Klassiske Dage og musikken. Samtidig glæ-

der det mig at kunne sende en hilsen mod 

nord til min hjemstavn, som så ofte er i mine 

tanker - især i disse tider.

Jeg sidder i skrivende stund i eftermiddags-

solen på min balkon i München, hvor to 

gamle etagebygninger deler en fælles bag-

gård med i alt 16 balkoner, hvor jeg kan se 

smilende og festklædte naboer i vinduerne. 

Stemningen er animeret, mange har et glas 

i hånden, for om lidt kommer Bayerische 

Rundfunk fra fjernsynet og optager vores 

ugentlige balkonkoncert.  

Seks af mine naboer spiller nemlig i et af 

verdens toporkestre, Bayerische Rundfunk 

Symfoniorkester, så niveauet er sat, når der 

spilles toner af Bach og Telemann med en 

finale, som oftest er en vals eller bayersk 

folkemusik med fællessang… og dog. Den 

musik, som normalt for trænede musikere 

er legende let, ja den kan pludseligt og helt 

uforståeligt falde fra hinanden. Så står alle 

vi syv musikere dér lidt paf og tænker, hvad 

skete der dog lige? Godt, at det kun var ge-

neralprøven! Vi bakser nemlig lidt med lo-

gistiske udfordringer i disse tider. Der er ca. 

25 meter fra mig over til nabohuset. Derovre 

bidrager afstanden fra anden sal til fjerde 

sal heller ikke til en naturlig lethed i sam-

menspillet. Er man stablet ovenpå hinanden 

som legoklodser uden nogen form for øjen-

kontakt er det ikke let. Men vi bevarer opti-

mismen, for sammensætningen af instru-

menter er yderst fin: 2 fagotter, violin, cello, 

trompet, obo – og fløjte. Så må vi gøre lige-

som i baroktiden: havde man for eksempel 

ingen bratsch, jamen så får vi fagotten til at 

passe ind i stedet. Dermed kan vi fint spille 

en masse orkestersatser og kammermusik.

Men trods det festlige oplæg er der triste 

undertoner. Ud over bekymringerne for de 

mange smittede, de udsatte sundhedsarbej-

dere, kæres ve og vel, ja, hele verdens velvæ-

re - så er det også en udfordrende tid, som 

kulturen og den klassiske musik går i møde. 

Hvis ikke der findes en masseproduceret vac-

cine i en nær fremtid, så kan jeg være nervøs 

for, hvordan den klassiske musiks publikum 

vil kunne føle sig trygge i en koncertsal igen. 

Klassiske Dage, som vi fortsat planlægger at 

gennemføre primo oktober, vil skulle imple-

mentere større ændringer med absolut re-

spekt for tidens nye direktiver. Skal vi opfinde 

EN HILSEN FRA 

DET SYDTYSKE

Af Janne Thomsen
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et nyt koncept, hvor hver anden stol er ledig, 

og vi kun fylder salen til halv kapacitet? Vil det 

betyde kortere koncerter, der måske opføres 

to gange, så hele salens kapacitet fordeles 

over to hold af publikum? Vil folk støtte op 

om kortere koncerter – måske hånd i hånd 

med kriseramte restauranter med samme 

plan? En halv koncert/en hel middag – 50 % 

belægning. Skal salene udstyres med desin-

fektionsmiddel, og skal vi anbefale brug af 

masker, som allerede er tilfældet i München 

ved større forsamlinger, hvor man ikke kan 

holde afstand? I sig selv vil det at sluse en 

større menneskemængde ind og ud af en 

koncertsal på Knudsens eller i Musikteatret 

være en udfordring. Desuden tænker jeg, at vi 

også må forsøge spille koncerter på uventede 

og utraditionelle steder for at nå ud til folk – 

også til dem, der ikke kan eller nu er bekymre-

de for at være blandt mange mennesker. 

I skrivende stund er jeg fortsat booket til en 

sommerfestival i en finsk by med 8000 ind-

byggere. Har de mon lyst til at byde 150 mu-

sikere fra hele verden samt det vanlige pub-

likum på 40.000 mennesker velkommen? 

Det lyder i øjeblikket næsten utænkeligt. Jeg 

har svært ved at tro på, at publikum vil møde 

talrigt op, hvilket vil føre til et fald i billetind-

tægter, hvilket igen vil betyde en reduktion 

i antallet af inviterede musikere og antallet 

af koncerter…

Et helt andet tema er, hvordan vi som mu-

sikere skal komme rundt og udføre vores 

arbejde. At have verden som arbejdsplads 

er et privilegium, som mange musikere har 

nydt godt af. Men hvordan vil de nye regler 

for at tage på turné være - eller vil al turnéak-

tivitet bortfalde? Mine seks nabokollegaer 

fra det tyske symfoniorkester ved allerede 

nu, at de har tjenestefri indtil slutningen af 

december i år. Deres næste koncert er i 2021. 

Og vil man som rejsende musiker skulle i ka-

rantæne ved ankomst i nyt land? Og hvad 

med rejseomkostningerne? Jeg har en turné 

i Australien i 2021-2022, hvor arrangørerne 

allerede er opmærksomme på stejle pris-

stigninger på langdistanceflyvninger.

Der er overvældende stor usikkerhed – i mu-

sikkens verden præcis som inden for uende-

ligt mange andre arbejdsområder. 

Men efter så mange uger bag lukkede døre 

higer mange efter fælles oplevelser og efter 

at være sammen. Det er netop musikkens 

force, og her er der heldigvis ikke noget, der 

har ændret sig. Jeg er heldigvis ikke bekym-

ret for, at mennesker vil stoppe med at lytte 

til musik - tværtimod!

For lidt over 100 år siden kom de første 

LP’er, og siden da er det gået hurtigt. I dag 

har vi musik tilgængelig på internettet og 

via streamingtjenester. Men i størstedelen 

af vores historie var musikken et fænomen, 

som kun kunne opleves live. Der var en in-

derlig længsel efter musik – og den længsel 

er nu yderst aktuel igen. At sidde hjemme 

med det fineste hifi-udstyr er ikke nok. For-

ventningens glæde ved at høre en koncert 
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i fællesskab er dragende. Koncertsalens 

særlige stemning og den unikke udveksling, 

der opstår mellem musikerne på scenen, 

publikum og den komponist, hvis værk op-

føres. Forholdet mellem en musiker og en 

komponist er som et slags venskab. En kon-

cert kan man derfor sammenligne med en 

samtale med en god ven - dialogen er aldrig 

ens, og der kommer altid nye perspektiver 

ind. Sådan er det med en koncert; det er en 

oplevelse, som er unik, og hvor alle, som er 

tilstede, er en del af dialogen.

Som musikere kan vi kun gøre vores bedste 

for at tilpasse os situationen og bidrage det 

bedste, vi kan. Derfor vil vores “hus-septet” 

her i München ved vores næste ”afstands-

koncert” udfordre geografien og tage på en 

rejse i overensstemmelse med alle retnings-

linjer - vi vil krydse gaden! I parken overfor 

ligger et plejehjem. I disse solrige forårsdage 

sidder beboerne i plejehjemmets gårdhave 

– de fleste i rullestol, alle med masker på, 

hver for sig og isoleret. Det er barske tider. 

Derfor har vi brug for kunsten, kulturen og 

musikken. Men det er ikke altid lige let…

Som mange måske ved, så er den formelle 

”De”-tiltale stadig gængs i Tyskland. Det fik 

min cellokollega og nabo at fornemme for-

leden, da hun snakkede med de lokale po-

litimyndigheder om vores idé om at spille 

foran plejehjemmet, som vi selvfølgelig 

havde forberedt efter alle sikkerhedens reg-

ler for både ældre og de udøvende. Vores 

idé blev afvist på allerhøfligste manér. Så nu 

må vi gentænke vores kommunikation og 

påny ansøge om officiel tilladelse - måske 

med hjælp fra højere instanser. Trods alt er 

det bedre at være på den sikre side i disse 

dage, frem for at ”Der Alte” eller Inspektor 

Derek pludselig tropper op på matriklen. 

Vi skal være glade for, at politikerne går langt 

for at passe på samfundet i disse svære 

tider. Vores idé om at spille på plejehjem-

met viser på den ene side, hvordan vi som 

musikere må genopfinde os selv. Men det 

viser også, hvor vanskeligt det kan være at 

navigere i den aktuelle situation. Så nu øver 

vi os ikke kun på vores instrumenter, men 

også på dialog med myndighederne om at 

finde nye koncertsteder og muligheder for 

at sprede musikkens glæde og budskaber, 

så det kan gøres på en sikker måde for alle. 

Det er altafgørende, at vi hver især overhol-

der reglerne i disse tider, og selvom det ikke 

bliver let, så er jeg sikker på, at vi mennesker 

er tilpasningsdygtige - også når det gælder 

om at finde nye muligheder for at komme 

ud og genskabe musikkens glæde og det 

fællesskab, som jeg ved, at mange savner. 

Vi musikere vil i hvert fald gøre, hvad vi kan.

Varme hilsner til alle i valgmenigheden 

fra München

Janne Thomsen

Fløjtenist og kunstnerisk leder 

af festivalen Klassiske Dage

Fortsat fra forrige side
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I skrivende stund er det stadig ”en mærkelig 

tid”, vi lever i. Coronapandemien raser sta-

digvæk overalt. 

Uendeligt mange rapporter har vi hørt om 

den. Alle mulige kommentarer fra hus og 

hjem og skolebørn. Ligeledes alles menin-

ger om, hvad der kunne gøres anderledes. 

Ak ja!

For os i valgmenigheden har det betydet, at 

kirken - vore gudstjenester og alle aktivite-

ter - har været lukket ned siden 15. marts. 

Det gælder arbejdet med minikonfirman-

der, konfirmandundervisning, højskole-

sang, koncerter og foredrag i Skolegade 32. 

Vores generalforsamling i marts blev aflyst, 

ligesom vi heller ikke har afholdt bestyrel-

sesmøder.

Biskoppen og provsten har meldt ud, at alle 

aktiviteter skulle lukkes ned, hvor svært det 

end kan være at forstå.

Det blev en underlig påske for mange af os.

 

Vi håber meget, at vi snart får normale søn-

dagsgudstjenester og hverdagsliv igen her i 

valgmenigheden.

Kirken er lige blevet kalket. Så flot hvid står 

den og venter på at blive taget i brug igen. 

Sidste nyt:

Det ser ud til, at vi må åbne kirken fra den 18. 

maj. Vedr. retningslinjer: se hjemmesiden.

Generalforsamlingen er fastsat til den 2. 

september, som det fremgår andetsteds i 

bladet. 

Vi siger VELKOMMEN OG PÅ SNARLIG GEN-

SYN.

NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Karen Bjerre Madsen
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5. juni kl. 14.00: Grundlovsmødet på Nr. 

Vosborg er aflyst.

6.-7. juni: Årsmødet i Foreningen af Grundt-

vigske Valg- og Frimenigheder i Rødding er 

aflyst og flyttet til 3.-4. oktober. Program 

med tilmeldelsesblanket følger.

Lørdag den 20. juni: Konfirmation. Nærme-

re besked senere. 

Torsdag den 20. august kl. 19.00: Konfir-

mandindskrivning i kirken. Se side 8.

2. september kl. 19.00: Valgmenighedens 

ordinære generalforsamling i Skolegade 32. 

Se side 9.

3. september kl. 19.00: Foredrag v/Casper 

Wenzel Tornøe: Tro og politik 1

8. september kl. 17.00: Grundtvigs fødsels-

dag, der fejres med gudstjeneste i Råsted 

Kirke v/Caspar Wenzel Tornøe og efterføl-

gende middag og foredrag på Skærum Møl-

le v/valgmenighedspræst Hans Nørkjær, 

Lemvig. 

10. september kl. 19.00: Foredrag v/Casper 

Wenzel Tornøe: Tro og politik 2.

16. september kl. 17-18: Højskolesang i 

valgmenighedskirken med Sigrid Mørup.

19. september kl. 19.30: Orgelkoncert v/

domorganist Randi Elisabeth Mortensen, 

Odense. Entré kr. 50,00.

24. september kl. 19.00: Et højskolefore-

drag med fortælling og sang på Holstebro 

Bibliotek v/komponist og tidl. højskolefor-

stander Erik Sommer. Vi skal synge efter 

højskolesangbogen, der jo er historie og 

poesi samt en samling værdifulde beskri-

velser af, hvad der er væsentligt og har vær-

di for os som mennesker. Mødet arrangeres 

i samarbejde med biblioteket og Holstebro 

Højskoleforening. Entré kr. 75,00. Billetter vil 

senere kunne købes på biblioteket og via 

dets hjemmeside.

27. september: Det fælles efterårsmøde 

for de Midt- og Vestjyske Valgmenigheder i 

Kjellerup er aflyst.

1.-4. oktober: Klassiske Dage. Program føl-

ger senere. 

MØDER OG 

ARRANGEMENTER
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3.-4. oktober: Årsmøde i Foreningen 

af Grundtvigske Fri- og Valgmenig-

heder på Rødding Højskole. Program 

med tilmeldelsesblanket følger se-

nere.

6. oktober kl. 19.00: Foredrag på 

Holstebro Bibliotek v/ Peter Tudvad, 

forsker og forfatter: ”Fakta og fiktion. 

Når en saglig forfatter fristes af det 

skønne”.  Arrangeres i samarbejde 

med biblioteket og Holstebro Høj-

skoleforening. 

22. oktober kl. 19.00: Efterårsmø-

det er i år en kirkekoncert m/skue-

spilleren og sangeren Kurt Ravn, der 

akkompagneres af Carl-Ulrik Munk- 

Andersen. Koncerten foregår i kirken 

og arrangeres i samarbejde med Hol-

stebro Højskoleforening. 

Hvor intet andet er anført, er prisen 

for møder i Skolegade kr. 50,00. 

Det er blevet sagt om Grundtvig, at man 

efter hans mening ikke kunne bruge evan-

geliet til særlig meget verdsligt set. Evan-

geliet var Guds ord til os om forholdene 

i Himmerige. Det afspejler en anden, os 

ubekendt dimension af livet, end den erfa-

rede tilværelse her på jord. Skulle man blive 

klogere på denne sidste, det jordiske liv, 

var det nyttigere at ty til mytologien, folke-

eventyrene og de store litterære fortællin-

ger, som rummer denne verdens nedarvede 

visdom. Spørgsmålet er, om det er rigtigt at 

stille sagen sådan op. I foredragsrækken/

samtalesalonen vil jeg i meget store træk 

se på kristendommens prægning af netop 

den mere verdslige kultur. Hvilken indfly-

delse har kristendommen haft på vores 

opfattelse af den verdslige organisation og 

samfundsmæssige livspraksis?  Man kunne 

sige, at det drejer sig om det, vi i dag kalder 

kristne værdier – et emne, vi i dag som re-

gel hellere taler om end f.eks. Gud, Jesus og 

Helligånden i mere klassisk teologisk/dog-

matisk forstand. Der er tale om seks fore-

drag opdelt i tre emner: 1. Kristendom og 

politik. 2. Religion og økonomi. 3. Teologi og 

Jura. Der er sat to aftener af til hvert emne i 

løbet af efteråret. 

FOREDRAGS-

RÆKKE 

I EFTERÅRET

 Af Caspar Wenzel Tornøe
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. juni - 1. oktober 2020

7. juni Trinitatis  kl. 19.00 Margrethe Koch

14. juni 1. s. e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Tornøe

20. juni Konfirmation  Begge præster

21. juni 2. s. e. trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

28. juni 3. s. e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Tornøe

5. juli 4. s. e. trinitatis kl. 19.00 Margrethe Koch

12. juli 5. s. e. trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

19. juli 6. s. e. trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

26. juli 7. s. e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Tornøe

2. aug.  8. s. e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Tornøe

9. aug. 9. s. e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Tornøe

16. aug.  10. s. e. trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

20. aug.  Konfirmandindskrivning kl. 19.00 Begge præster

23. aug. 11. s. e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Tornøe

30. aug. 12. s. e. trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

6. sep.  13. s. e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Tornøe

13. sep.  14. s. e. trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch

20. sep.  15. s. e. trinitatis kl. 10.00 Caspar Tornøe

27. sep. 16. s. e. trinitatis kl. 10.00 Margrethe Koch 
   Høstgudstjeneste  
   med efterfølgende kirkefrokost 

4. okt.  17. s. e. trinitatis kl.10.00 Caspar Tornøe

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
16. juni Beringshaven kl. 14.15 Casper Tornøe


