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Tanker om den almindelige skrubtudse

Fortsættes næste side

Caspar Wenzel Tornøe

Før svalen, før påskeliljen og ikke meget se-

nere end vintergækken hilser den alminde-

lige skrubtudse forårets komme på sin egen 

måde: ved at dukke op af et hul i jorden, 

hvor den har ligget begravet siden sidste 

efterår, hvorefter den så hurtigt som muligt 

kravler hen til den nærmeste vandkilde. 

 Et eller andet, et slags jordens gys eller 

måske få graders temperaturstigning, har 

fortalt den, at det nu er tid til at vågne, selv-

om nogle få tudser faktisk sover over sig og 

sommetider synes at gå glip at et helt år – 

ja, jeg har mere end én gang gravet dem op 

midt om sommeren, levende og tilsynela-

dende i god form.

 På dette tidspunkt, efter dens lange sul-

testrejke, har tudsen et meget åndeligt ud-

seende, som en katolik i fastetidens sidste 

dage. Dens bevægelser er sløve, men for-

målsrettede; dens krop er skrumpet ind, og 

som kontrast hertil ser dens øjne abnormt 

store ud. 

 Derved bliver man opmærksom på, 

hvad man til andre tider måske ville overse: 

at skrubtudsen har det blandt alle levende 

skabninger skønneste øje. Det er som guld 

eller rettere: det er som den guldfarvede 

halv-ædelsten, smykkestenen, som man 

nogle gange ser på signetringe, og som jeg 

tror, man kalder en krysoberyl.

 Efter at være kommet i vandet vil tudsen 

i løbet af nogle dage koncentrere sig om at 

opbygge kraft og styrke ved at spise små 

insekter. Derefter er den igen svulmet op til 

normal størrelse, og så går den gennem en 

fase af intens liderlighed. Alt, hvad den ved 

- i hvert fald hvis den er en han-tudse – er, 

at den vil have sin arme rundt om noget, 

og hvis man tilbyder den en kæp eller bare 

ens finger, vil den klynge sig fast til den med 

overraskende styrke; og det vil tage den lang 

tid at opdage, at det ikke er en hun-tudse. 

 Ofte vil man støde på formløse masser af 

ti eller tyve tudser, der ruller rundt og rundt 

i vandet, klyngende sig til hinanden uden 

hensyn til køn. Ud af denne masse dan-

ner der sig dog gradvis par – med hannen 

pligtskyldigt siddende på hunnens ryg. Nu 

kan man så skelne hanner fra hunner, fordi 

hannen er mindre, mørkere, og sidder oven-

på med armene i et tæt greb om hunnens 

hals. Efter en eller to dage lægges de gydede 

æg i lange strenge, som væver sig ind og ud 

mellem sivene og snart bliver usynlige. Efter 

et par uger lever vandet med en vrimmel af 

bittesmå haletudser, som hurtigt vokser sig 

større – skyder bagben, så forben og deref-

ter fælder deres haler. Til sidst, midt på som-

meren, kravler den nye generation af tudser 

– mindre end en tommelfinger, men ellers 

fuldkomne i enhver detalje – op af vandet 

for atter at gentage hele spillet. 
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Fortsat fra forrige side

 Jeg nævner tudsernes gydning, fordi det 

er dét af forårets fænomener, som betager 

mig dybest, og fordi tudsen i modsætning 

til lærken eller kodriveren næsten aldrig er 

blevet hyldet af digterne. Måske kun Shake-

speare, den største ånd, har bemærket dis-

se småting. 

 Jeg er klar over, at mange mennesker 

ikke bryder sig om reptiler eller amfibier, og 

jeg vil ikke antyde, at man for at kunne nyde 

foråret bør interessere sig for tudser. Der er 

også krokus, gøgen, misteldrosselen, slåen 

osv.  

 Pointen er, at forårets glæder er tilgænge-

lige for alle uden beregning. Selv i den mest 

elendige gade vil forårets komme melde sig 

ved det ene eller andet tegn, om det så bare 

er ved en klarere blå farve mellem skor-

stensgryderne eller en liflig grøn hyld, der 

spirer frem på et vanrøgtet, sønderbombet 

sted. Ja, det er bemærkelsesværdigt, som 

naturen fortsætter sin uofficielle eksistens 

i hjertet af byen. 

 Jeg har set en tårnfalk flyve hen over 

elværket, og ude på ringvejen har jeg hørt 

en sortsol give en førsteklasses koncert. 

Der må være hundrede tusinder, hvis ikke 

millioner af fugle bosiddende inden for en 

omkreds af fire kilometer, og man kan ikke 

andet end finde behag i den tanke, at ikke 

en eneste betaler så meget som fem flade 

ører i husleje.

 Foråret omtales almindeligvis som et 

”mirakel”, og gennem de sidste fem-seks år 

har dette fortærskede udtryk fået nyt liv. Ef-

ter de vintre, vi for nylig har skullet udholde, 

forekommer foråret faktisk mirakuløst, for-

di det stadig er blevet sværere og sværere at 

tro på dets genkomst. 

 Hver februar måned tænker jeg, at nu må 

vinteren blive permanent. Men Persefone, 

som tudserne, vender altid tilbage fra de 

døde på samme tidspunkt. Pludselig, hen-

ved slutningen af marts, sker miraklet: her-

hjemme forvandles alt. Nede i gården er de 

tilsodede ligustre lysegrønne, kastanjetræ-

ernes blade tykkere, liljerne er sprunget ud, 

vægplanterne skyder knopper, politiman-

dens tunika har fået en behagelig blå nuan-

ce, slagter Berthelsen møder kunderne med 

et smil - og selv spurvene har fået en anden 

farve, da de har mærket luftens balsam og 

vovet deres første bad siden sidste septem-

ber.

 Er det stygt at finde fornøjelse i foråret 

og andre årstidsmæssige omskiftelser? Er 

det politisk forkasteligt, nu da vi alle burde 

jamre over tidernes ugunst, at pege på den 

slags? 

 At livet oftere og i højere grad synes værd 

at leve på grund af en solsorts sang, et gult 

elmetræ i oktober eller et andet naturfæ-

nomen, som ikke koster penge og ikke ejer, 

hvad redaktørerne på venstrefløjens aviser 

kalder en ”klassevinkel”? Det er der uden 

tvivl mange, der vil mene. 

 Af erfaring ved jeg, at en favorabel hen-

visning til ”naturen” i en af mine artikler vil 

føre til sure læserbreve, og selvom nøgle-

ordet i disse breve normalt vil være ”senti-

mental”, synes de at rumme to idéer. 
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 Den ene er, at enhver fryd ved den egent-

lige livsproces ansporer til en form for po-

litisk ligegyldighed. Folk, sådan lyder tanke-

gangen, burde være utilfredse: det er vores 

opgave at mangfoldiggøre vores krav og 

ikke blot øge vores fornøjelse ved de ting, vi 

allerede har! 

 Den anden idé er, at dette er maskinens 

tidsalder, og dét at misbillige maskinen eller 

endog at ville begrænse dens herredømme 

er bagstræberisk, reaktionært og en smule 

latterligt. 

 Til støtte herfor fremføres ofte det argu-

ment, at kærlighed til naturen er en svag-

hed, som dyrkes af bymennesker, der ikke 

rigtig ved, hvad naturen i virkeligheden er 

for noget. De, som virkelig skal arbejde med 

jorden – sådan lyder argumentet – elsker 

ikke jorden og viser ikke den ringeste inte-

resse for fugle eller blomster undtagen i et 

strengt nytteperspektiv. For at kunne elske 

landet må man bo i byen og nøjes med i den 

varmere tid lejlighedsvis at tage derud på 

weekendudflugt. 

 Den sidste idé er beviseligt forkert. F.eks. 

er megen middelalderlitteratur, herunder 

folkesangene, fuld af en næsten georgiansk 

begejstring for naturen, og flere bondekul-

turers kunst, som f.eks. den kinesiske og ja-

panske, kredser altid om træer, fugle, floder, 

bjerge. 

 Den anden idé forekommer mig fejlagtig 

på en mere subtil måde. Selvfølgelig bør vi 

være misfornøjede og ikke blot forsøge at 

få det bedste ud af et dårligt arbejde – men 

hvis vi dræber al glæde ved livets virkelige 

proces, hvilken fremtid bereder vi da for os 

selv? 

 Hvis en mand ikke kan nyde forårets gen-

komst, hvorfor skulle han da blive lykkelig i 

et arbejdsfrit Utopia? Hvad vil han stille op 

med den fritid, maskinen vil give ham? 

 Jeg tror, at man ved at bevare sin barn-

doms kærlighed til træer, fisk, sommer-

fugle og – for at vende tilbage til det første 

– skrubtudser, øger sandsynligheden for en 

fredeligere og mere anstændig fremtid. 

 Hvorom alting er, så er foråret kommet til 

byen, og ”de” kan ikke forhindre dig i at nyde 

det. Det er en tilfredsstillende refleksion. 

Hvor ofte har jeg ikke stået og betragtet 

tudserne parre sig eller et par harer i en bok-

sekamp i det nye korn og tænkt på alle de 

vigtige personer, som ville forhindre mig i at 

nyde synet, hvis de kunne. Det kan de hel-

digvis ikke. 

 Så længe man ikke er egentlig syg, sulten, 

bange eller spærret inde i et fængsel eller i 

en lejr, er foråret stadig forår. 

 Atombomberne hober sig op på fabrik-

kerne, politiet lusker rundt i byerne, løgne-

ne strømmer ud af højtalerne. Men jorden 

kredser stadig om solen, og hverken dik-

tatorerne eller bureaukraterne, så dybt de 

end måtte misbillige processen, kan forhin-

dre det. 

***

Denne tekst af George Orwell fra 1945, som 

jeg her har oversat og fordansket, læste 

jeg sjovt nok samme dag, som jeg var ude 

og besøge et af vores ældre medlemmer. 

Hun viste mig sin hjemmelavede udklips-
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TORSDAGSMØDER

I de næste måneder har Trine Hostrup Dige planlagt 5 formiddagsmøder fra kl. 10.00 – 

12.00, nemlig den 9. februar, 23. marts, 30. april, 25. maj og 8. juni. Trine vil fortælle om 

forskellige emner eller romaner, og det vil fremgå af arrangementsoversigten, hvilke 

bøger eller temaer, det drejer sig om. Der serveres kaffe og brød, og prisen er kl. 30.00. 

Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.  

JUBILÆUM

Da det den 16. marts er 30 år siden, 

vi blev bestyrerpar i Valgmenighedens Hus, 

Skolegade 32, vil det glæde os at se jer til 

åbent hus 

torsdag den 16. marts kl. 16 – 17.

Med venlig hilsen 

Gitte og Per Bojsen

Fortsat fra forrige side

bog med billeder af forskellige planter og 

blomster. Under disse havde hun skrevet et 

par ord om den glæde, de hver især havde 

givet hende. F.eks. stod der ”lodden løvefod 

– uundværlig”. Jeg fordybede mig i bogen 

og faldt nærmest i staver over det livssyn, 

som kom til udtryk deri. Det er ikke langt fra 

Orwells, også selv om han jo var særdeles 

politisk aktiv. Her i foråret er det værd at be-

sinde sig på de glæder, som skænkes os, og 

som i sig selv – uden mindste anstrengelse – 

gør livet værd at leve.  Eller som H.C. Ander-

sen siger det: ”Ædelstenen i skrubtudsens 

hoved? Søg den i solen! se den om du kan! 

Glansen der er for stærk. Vi har endnu ikke 

øjne til at se ind i al den herlighed, Gud har 

skabt, men vi får dem nok, og det bliver det 

dejligste eventyr, for vi er selv med deri”!
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MINIKONFIRMAND

Så blev det 2023, og et nyt hold 

minikonfirmander starter op i foråret. 

Som minikonfirmand hører du spændende histo-

rier fra biblen, du kommer til at lære nogle salmer 

(måske du allerede kender nogle i forvejen?), du 

kommer til at prøve at spille på orglet, du vil lave en masse kreativt, og du kommer 

til at spise en masse lækker kage, pizzasnegle eller andet godt. Derudover skal vi for-

håbentlig have mange gode samtaler om dét at være menneske, om kærlighed, om 

tvivl, om at være en god ven og mange andre vigtige emner. 

Datoerne for undervisningen i Skolegade 32 er: torsdage fra uge 8 til uge 12.  

Fra kl. 15.00 - 16.30/17.00. 

Praktisk info: I skal selv kunne komme til Skolegade efter skole, og I skal selv sørge 

for at blive hentet i Skolegade efter undervisningen. Det er vigtigt, at I tilmelder jer 

direkte til mig på mail senest i uge 7. 

Der er afslutningsgudstjeneste den 26. marts kl. 10.00 i Holstebro Valgmenig-

hedskirke. Her overrækkes der diplomer til minikonfirmanderne, og man vil se 

noget af det, de har lært og beskæftiget sig med. Derfor håber jeg, at I som familie 

allerede nu vil skrive den dato i kalenderen.

Hvis du/ I har yderligere spørgsmål, bedes I henvende jer til mig, ligesom tilmelding 

også skal på mail til: thd@km.dk

Ved tilmelding skal vi have minikonfirmandens fulde navn, forældrenes navne, mai-

ladresse og telefonnummer, ligesom vi skal have tilladelse til, at vi må fotografere 

dem. 

 Trine Hostrup Dige, Præst i valgmenighedskirken
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I SPARKER LIV I FÆLLESSKABET

Tekst: Tyge Dinsen · Foto: Jens Bach

Det var en glad Mette Krog, formand for 

valgmenighedens bestyrelse, der bød vel-

kommen til efterårets medarbejderfest for 

de frivillige. 60 havde takket ja til bestyrel-

sens indbydelse, og de fik en hyggelig og 

god aften i festlokalerne i Skolegade.

 - Det er jer, der sparker liv i fællesskabet 

med hænder, tanker og ben, sagde Mette 

Krog i sin velkomst til forsamlingen af fri-

villige. Dejligt at se så mange og godt, vi på 

denne måde kan sige jer tak for det arbejde, 

I yder hver især.

 Inden da havde deltagerne udfyldt nav-

neskilte med funktion som frivillig. Så var 

der også basis for at sætte sig til bords med 

”kolleger”. 

 - Vi er selv godt tilfredse med arrange-

mentet, siger bestyrelsesmedlem Inger 

Bjerring, der fortæller, at der også er kom-

met mange positive reaktioner fra deltager-

ne. Vi er så heldige, at vi i valgmenigheden 

ikke behøver opsøge nye frivillige. Men 

derfor er interesserede – og gerne de yngre 

- velkommen til at melde sig, hvis de kunne 

få lyst til at være én af de mange, som hjæl-

per os med praktiske ting i hverdagen, siger 

Inger Bjerring.
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       GENERALFORSAMLING

afholdes torsdag den 9. marts 2023kl. 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. Vedtægtsændring

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

 Inger Bjerring

 Mette Krog

 Mona Andersen

 Anna Thordal-Christensen (ønsker ikke genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: 

 Martin Jansen

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt, herunder beretning fra præster

Regnskabet for 2022 udleveres på generalforsamlingen og kan evt. afhentes 

på kontoret i Skolegade torsdag den 2. marts mellem kl. 16 – 17.
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Så går turen igen til Rom med konfirman-

derne. ”Igen” er nu så meget sagt, eftersom 

jeg stadig har min første tur til gode. Men 

traditionen, som Peter Hedegaard indførte, 

genoptages – og det er for mig at se den helt 

rigtige idé.

 Rom er vores civilisations centrum. 

Athen og Jerusalem videreføres i Rom, og 

Wittenberg (den lutherske reformation) 

kan kun forstås i modsætning til Rom. Den 

vesterlandske civilisation, som man tidlige-

re kaldte Kristenheden og siden 1600-tallet 

blot Europa, men siden dens ekspansion 

ud over verdenshavene Vesten, har nogle 

dybe, men dybt forskelligartede rødder. Vi 

er sammensatte af indbyrdes uforenelige 

strømninger, og disse flyder sammen i Rom 

– ikke kun som by, men som idé. 

 Det vestromerske rige gik under i 476, 

da de invaderende germanske stammer til-

tog sig overhøjheden og afsatte den sidste 

kejser: Romulus Augustus (det østromer-

ske rige fortsatte dog 1000 år endnu). Men 

disse ville ikke tilintetgøre Romerriget. De 

ville tværtimod nyde rigets frugter, have 

en del af ”kagen” og videreføre det. Med 

deres konvertering til kristendommen blev 

idéen om Romerriget ikke alene videreført 

i kirkens skikkelse, det blev også mangen 

en europæisk konge og kejsers ambition at 

genoprette riget – nu kaldet Det Hellige Ro-

merske Rige af Tysk Nation, som først offi-

cielt blev opløst af Napoleon i 1806. 

 Desuden forblev rigssproget, latin, fælles 

europæisk skriftsprog helt op til det 19. årh. 

Dertil kommer, at hele vores retstradition 

bygger på romerretten – en kendsgerning, 

hvis betydning dårligt kan overvurderes. 

At det blev en nødvendighed at overtage 

romernes jura og bygge samfund på den, 

skyldtes, at kristendommen i modsætning 

til Jødedom og Islam ikke har nogen lov. Det 

er den dybere – efter min mening også vel-

signede – årsag til, at vi i dag lever i sekulære 

samfund, der skelner mellem ret, moral, po-

litik og religion. 

 Fædrene til den amerikanske uafhængig-

hedserklæring (1776) og forfatning (1787) 

havde nøje studeret den romerske repu-

bliks struktur (altså Roms politiske system 

før Cæsar og Augustus) og havde taget den 

som forbillede for verdens første demokra-

tiske republik. 

 Jerusalem fører også til Rom. De første 

hoveddisciple, Peter og Paulus, tog til Rom, 

hvor de blev henrettede som samfunds-

fjender. Deres åndelige bevægelse, Kristen-

dommen, viste sig dog at være ustandselig, 

og kejseren måtte i sidste ende – på trods af 

al sin magt – overgive sig til dens kraft. Han 

HVORFOR ROM?

Af Caspar W. Tornøe
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endte med at tolerere den, siden hen selv 

at konvertere og gøre den til statsreligion i 

året 381.

 Den græske kultur, som vi skylder grund-

laget for vores videnskab, sport, kunst og 

filosofi, videreførtes også i og af Rom. Mere 

kontroversielt er det også, at Den Europæi-

ske Union af nogle blev set som et forsøg på 

at genetablere Riget, grundlagt som Unio-

nen blev det med den såkaldte Romtraktat 

(1957).  

 Da John Lennon blev spurgt, hvorfor han 

boede i New York, svarede han: ”Amerika er 

det nye Romerrige, og New York er selveste 

Rom!” Det er lidt ligesom, da statsminister 

Stauning under et møde blev spurgt, hvor-

for han ikke satte sig ved bordenden. Han 

svarede: ”Bordenden er, hvor jeg sidder”. Ja, 

Rom er altid centrum. Eller rettere: verdens 

centrum – hvor det end i enhver epoke måt-

te ligge – kaldes altid Rom. 

 Man bliver aldrig færdig med den evige 

stad, som alle veje som bekendt fører til. 

Vores vej går fra Holstebro den 13. marts.

PERSONALIA

Døbte:

Asta Gammelfjord Nystrup

Døde:

Jørgen Birk Hansen

Niels Lindberg

Steen Christensen

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Vores udstiller hen over julen og nytåret indtil marts 2023 er Jens Ma-

thisen, Ringkøbing. Han arbejder mest på papir med akvarel, akryl og 

collage. Motiverne er ekspressionistiske, abstrakte landskaber, inspirereret af rejser i 

Norge og Frankrig. Hjemmeside: www.sorthoej.dk 

Fra marts og 3 måneder frem vil vi kunne se farverige billeder fra Preben Kristensens 

hånd. Preben bor i Struer, hvor han også har et hyggeligt kolonihavehus med atelier. 

Han har tidligere i længere perioder boet i Sydamerika, hvilket hans malerier bærer 

tydeligt præg af. 
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NYT FRA 

BESTYRELSEN

af Mette Krog

I løbet af efteråret kom Hol-

stebro Valgmenighed på 

Facebook. Det giver os mu-

lighed for at gøre opmærksom på vores ar-

rangementer på en ny platform, hvor man-

ge sikkert kommer jævnligt. Vi håber, at I vil 

”synes godt om” og følge vores side. I må 

meget gerne dele vores opslag, så mange 

bliver opmærksomme på facebooksiden.

Som I måske har bemærket, er vi gået over 

til alkoholfri saft til nadveren, da vi gerne 

vil kunne invitere alle til alters. Både børn, 

unge og voksne, der ikke ønsker alkohol. Vi 

har smagstestet forskellige alkoholfrie saf-

ter hen over efteråret og vinteren og har nu 

udvalgt den, vi synes bedst om. 

Vores børnekor har nu lært hinanden at 

kende og optrådte til gudstjenesten d. 8. 

januar med salmen ”Åbent hjerte”. Kender I 

flere, som kunne have lyst til at deltage i ko-

ret, som er for børn fra 3.-9. klasse, så kon-

takt Mette Krog.

Endelig håber vi at se mange af jer til den 

årlige generalforsamling torsdag d. 9. marts 

kl. 19.00 (se indkaldelse andetsteds i bla-

det). Vi ønsker at interesserede vil stille op 

til bestyrelsen, da Anna Thordal efter man-

ge års dygtigt og ihærdigt arbejde har valgt 

ikke at genopstille. Er man interesseret i at 

høre, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på, 

er man velkommen til at henvende sig til de 

siddende medlemmer og høre nærmere.
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Kom med på en helt særlig ”højskolerejse”, der byder på historisk og kulturelt 
indhold samt enestående naturoplevelser i hjertet af USA.
Oplev personlige møder med de hjertelige og gæstfrie dansk-amerikanere, og 
nyd den ægte stemning af Det Vilde Vesten.

29. august – 9. september 2023

Danskerne på Prærien 
- en kulturrejse i de danske udvandreres fodspor 

Program:
Dag 1: Flyrejse og ankomst Danebod, Minnesota. Velkomstmiddag. Dag 2: Danebod Folk School. Kors-
kirken i Tyler. Stone House og Gym Hall. Dag 3: Elk Horn, Iowa. Dansk vindmølle. Bedstemor´s House. 
Danish Genealogy Center. Dansk Luthersk kirke. Barbecue-middag med lokale Elk Horn-borgere. 
Dag 4: Museum of Danish America. Kimballton. Mermaid Park. Dokumentarfilm. Grundtvigsk kirke. ”Tree in 
the middle of the road”. Dag 5: Nebraska. Mormonernes vinterkvarter. Stuhr Museum of the Prairie Pioneer. 
Dag 6: Præriekirken i Kronborg. Gudstjeneste og frokost med menigheden. Landsbyen Dannebrog. 
Dag 7: North Platte. Buffalo Bill Ranch & Historical Park. Oregon Trail. Chimney Rock. Dag 8: Wyoming. 
Fort Laramie. Robinson State Park. Fort Robinson. Warbonnet Creek. Dag 9: South Dakota. Veterantoget 
1880 Train. Cowboybyen Keystone. Mount Rushmore. Crazy Horse Memorial. 
Dag 10: Black Hills. Hill City. Custer State Park. Afskedsmiddag. Dag 11: Hjemrejse fra Rapid City. 
Dag 12: Flyskifte og hjemkomst til Billund.

Pris: 25.600 kr. pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse 4.500 kr.

Prisen inkluderer: 
Fly – Hoteller – Bustransport – Alle udflugter og entréer – Veterantog – Danske rejseledere – Skat 
og gebyr til rejsegarantifonden. Desuden: Morgenmad og aftensmad under hele rejsen + 2 x frokost.

Brochure med udførligt program kan rekvireres hos rejselederne:
Erik Nørkjær – tlf. 2161 5501 – e-mail: enorkjaer@gmail.com 
Frans Ørsted Andersen – tlf. 2165 3749 – e-mail: frans@edu.au.dk

Arr.: Rejsen arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet og Aarhus Universitet.
Teknisk tilrettelægger: Gislev Rejser. OBS: Rejsen er åben for alle interesserede.



4. februar kl. 10: Højskoledag i Skolegade 32

Kl. 10.00: Velkomst og morgensang (i Skole-

gade)

Kl. 10.30: Foredrag ved Thomas Bolander, der 

er professor og forsker i kunstig intelligens 

mm. 

Kl. 12.00: Middag

Kl. 12.45: Fællessang 

Kl. 13.30: Odinteatret opfører en forestilling i 

kirken, og den varer ca. en time.

Højskoledagen arrangeres i samarbejde 

med Holstebro Højskoleforening. 

Pris kr. 250,00. Tilmelding til Mette Krog eller 

Anna Thordal-Christensen senest 28. januar. 

9. februar kl. 10-12: Litteraturformiddag, 

hvor Trine Dige gennemgår Selma Lagerlöfs 

roman ”Kejseren af Portugalien”. 

23. februar kl. 18-20.30: Vi spiser lasagne 

sammen, og Caspar Tornøe fortæller om ro-

mersk filosofi og om vores konfirmandtur. 

Foredraget er for alle, men konfirmanderne 

og deres forældre er specielt indbudt. Gratis 

for konfirmander, mens prisen for øvrige er 

kr. 50,00. Tilmelding til Anna Thordal-Chri-

stensen senest 16. februar.

2. marts kl. 19: Foredrag om Rom v/ lektor 

Finn Lyngholm Christensen, Holstebro Gym-

nasium. Foredraget er for alle, men konfir-

manderne og deres forældre er specielt ind-

budt.

9. marts kl. 19: Valgmenighedens ordinære 

generalforsamling. Se dagsorden andet-

steds i bladet.

23. marts kl. 10-12: Litteraturformiddag, 

hvor Trine Dige vil gennemgå romanen ”En-

kernes land” af Jeanette Varberg.

2. april kl. 14-17: Vi fejrer H. C. Andersens 

fødselsdag på Nr. Vosborg. Der er foredrag 

v/ Caspar Tornøe, rundvisning i stuerne på 

Nr. Vosborg, kaffe og kage samt koncert-

foredrag v/ operasanger Stig Fogh Ander-

sen. Flere informationer på Nr. Vosborgs 

hjemmeside. 

20. april kl. 10-12: Maria - Trine Dige vil for-

tælle om forskellige Maria-skikkelser fra bi-

belhistorien.

Søndag den 23. april kl. 16: Koncert i valg-

menighedskirken med duoen Preussler og 

Schou, klassisk sang og klaver. Duoen udgø-

res af Cathrine Støving Preussler og Charlot-

te Schou Jensen, der begge er uddannet fra 

Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg 

og har arbejdet sammen i mange år. Entré 

kr. 50,00. 

7. maj kl. 16-17: Koncert i valgmenigheds-

kirken med ELEPHANT HOUSE QUARTET, der 

er et fint barokensemble, der opstod i 2014, 

med Bolette Roed på fløjte, Reiko Iscise på 

MØDER OG ARRANGEMENTER
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gambe, Allan Rasmussen på cembalo og 

Aureliusz Golinski på violin. Der spilles ba-

rokmusik, bl. a. Händels ”London”. Koncer-

ten arrangeres i samarbejde med Nordvest-

jysk Musikkreds. Entré kr. 100.  

10. maj kl. 16-17: Solhvervsmøde i kirken v/ 

Caspar Tornøe

24. maj kl. 16-17: Solhvervsmøde i kirken v/ 

Caspar Tornøe

25. maj kl. 10-12: Litteraturformiddag, hvor 

Trine Dige vil fortælle om romanen ”Biblens 

kvinder” af Lisbeth Smedegaard Andersen.

7. juni kl. 16-17: Solhvervsmøde i kirken v/ 

Caspar Tornøe.

8. juni kl. 10-12: Afslutning på torsdagsmø-

derne, hvor Trine Dige vil komme med bud 

på sommerlæsning og også læse nogle af 

sine yndlingsdigte op. 

 

Torsdag den 14. september kl. 19.30: Or-

gelkoncert med organist Louise Boll, der 

vil spille en bred vifte fra orgellitteraturen. 

Louise nærer en stor passion for den klas-

siske musik og arbejder både som solist, 

akkompagnatør, kammermusiker og un-

derviser. Hun har spillet adskillige koncerter 

i Danmark og har desuden givet koncert i 

Tyskland, Norditalien og på Sicilien. Louise 

debuterede i september 2019 fra solistklas-

sen ved Det jyske Musikkonservatorium 

i Aarhus, hvor hun ligeledes har taget sin 

bachelor samt kandidat som organist med 

cembalo som sidefag. Til daglig er Louise an-

sat som organist i Fredenskirken i Aarhus og 

arbejder herudover som freelancemusiker. 

Entré kr. 50,00.
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GUDSTJENESTER 
I VALGMENIGHEDSKIRKEN

1. februar – 1. juni 2023

5. feb.  Septuagesima  10.00 Trine Hostrup Dige 

12. feb.  Seksagesima  10.00 Trine Hostrup Dige 

19. feb.  Fastelavns søndag  10.00 Trine Hostrup Dige

26. feb.  1. søndag i fasten 10.00 Caspar Wenzel Tornøe

5. marts  2. søndag i fasten  10.00 Caspar Wenzel Tornøe 
   Efterfølgende kirkefrokost  

12. marts  3. søndag i fasten  10.00 Trine Hostrup Dige

19. marts  Midfaste  10.00 Caspar Wenzel Tornøe

26. marts  Mariæ Bebudelse 10.00 Trine Hostrup Dige 
   Afslutning for minikonfirmander

2. april  Palmesøndag  10.00 Trine Hostrup Dige

6. april  Skærtorsdag  10.00 Trine Hostrup Dige

7. april L Langfredag  10.00 Trine Hostrup Dige

9. april  Påskedag  10.00 Caspar Wenzel Tornøe

10. april  2. påskedag  10.00 Caspar Wenzel Tornøe

16. april  1. søndag efter påske  10.00 Trine Hostrup Dige

23. april  2. søndag efter påske  10.00 Trine Hostrup Dige

30. april  3. søndag efter påske  10.00 Caspar Wenzel Tornøe

5. maj  Bededag 10.00   Begge præster - konfirmation

7. maj  4. søndag efter påske  10.00 Caspar Wenzel Tornøe

14. maj  5. søndag efter påske  10.00 Trine Hostrup Dige

18. maj  Kristi Himmelfartsdag  10.00 Trine Hostrup Dige

21. maj  6. søndag efter påske  10.00 Trine Hostrup Dige

28. maj  Pinsedag  10.00 Caspar Wenzel Tornøe

29. maj  2. Pinsedag  10.00 Caspar Wenzel Tornøe

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER:
7. marts Beringshaven  kl. 14.15  Trine Hostrup Dige

20. juni Beringshaven  kl. 14.15  Trine Hostrup Dige 


