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BREV FRA PRÆSTEN
Brevet er denne gang en forkortet version af talen, holdt til konfirmanderne bededag 2017.

PAPEGØJER, KONFIRMANDER
OG EN KNALDRØD GUMMIBÅD
Kære konfirmander! Jeg vil gerne starte

lært det, som vi med et flot ord kalder for

med en lille historie om en papegøje, der

det religiøse sprog. I ved, hvorfor I er ble-

vender hjem efter at have været væk i fire

vet døbt, og I ved, hvad kristendommen

år. Fire år, som det jo efter kloge sociologer

går ud på. Selvfølgelig kan I ikke sige ”No

tager at komme gennem puberteten.

problema” til alt, men kommer I ud for, at

Papegøjen Nigel forsvinder fra sin ejer

I må spørge: ”Hvad sker der lige her? ”, så

ovre i Sydcalifornien. Indtil da havde den

kan I med jeres viden om kristendommen

talt engelsk, men da den vender hjem og

have den indsigt, at nåde og tilgivelse af

bliver fundet hos en hundespaejer, kan den

synder er en del af vores liv, ligegyldigt

kun tale spansk. Ved hjælp af en dyrlæge

hvad der sker. I kender kristendommens

kommer Nigel tilbage og bliver genforenet

koder og kender til duen, korset, ankeret,

med sin ejer. Problemet er, at Nigel nu taler

hjertet og alle de andre symboler, som er

spansk. Han siger hele tiden ”Qué pasó?”

en del af det, som Jesus lærte os: Du skal

Hvad sker der lige her? Og til alle spørgsmål

elske Herren din Gud og din næste som dig

har han et svar ”No problema”, og når han

selv. Tillad mig at sige, at jeg er meget stolt

ser salsa i fjernsynet, ryster han sit hoved

af jer! Paivi, den guide, som har hjulpet mig

og danser vildt rundt. Ingen ved, hvor Nigel

i snart 10 år i Rom, roste jer uforbeholdent.

har været henne, men han har lært et nyt

”Det er da utroligt, så meget de unge men-

sprog og kan sige ”No problema” til alt.

nesker ved på forhånd, og som de kan sva-

Nu vil jeg ikke sammenligne jer med

re på det, som jeg spørger dem om. Endnu

papegøjer; det kunne aldrig falde mig ind,

en gang har du en flok videbegærlige unge

selv om Margrethe havde advaret mig om,

mennesker med.” Jeg labbede rosen i mig

at I snakkede en hel del. Men som Nigel har

og glædede mig over, at I kunne huske alt

I fået et helt nyt sprog: dåbens sprog. I har

det, som Margrethe havde lært jer i efterFortsættes næste side
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året og ikke var bange for at bruge den vi-

gummibåd, der er noget for sig. Hans Peters

den.

gummibåd har kærligheden som drivkraft

En klog dansker, som lige er gået på pen-

og har hverken brug for sejl eller motor. Det

sion, sagde engang: Det er, som om der af

var et vidunderligt øjeblik på turen, men vi

og til mangler morsomme, surrealistiske og

blev brat revet tilbage til virkeligheden, da

letsindige facetter i den danske tænkemå-

tre af de voksne - nok på grund af sangen -

de. Havde vi det, ville livet bliver ikke så lidt

pludseligt havde forladt selskabet, og vi

morsommere.

måtte have dem indfanget igen.

Da vi havde besøgt kejser Augustus’

Den sidste dag i Rom efter besøget i su-

hus, som faktisk var ejet af hans rige kone,

permarkedet stod vi pludseligt på Piazza

Livia, glædede det mig, at I næsten kunne

dell’Indipendenza, Uafhængighedspladsen.

juleevangeliet udenad. En af jer sagde: Det

Og der besluttede I - efter at have konsul-

var den linje, jeg havde til juleafslutningen.

teret nettet - at indspille hittet. En italiener,

Foran Livias hus stillede vi nu en kæde op

der sad og spiste sin frokost, smilede over

med voksne og konfirmander: Fra Adam

hele femøren, da I sang af hjertens lyst.

og Eva over Kain og Abel, Moses, Maria og

Indipendenza betyder som sagt uafhæn-

Josef, englen Gabriel, Jesus, som var den

gighed, og det, vi fejrer nu i dag, er jeres vej

mest langhårede af drengene, Paulus og

mod uafhængighed og selvstændighed.

Peter, Cecilie, Sebastian, kejser Konstantin,

Margrethe og jeg har givet jer det sprog

Luther og mange flere, indtil vi kom til vores

med, som I forhåbentligt aldrig glemmer.

nutid. Flere af jer er jo opkaldt efter nogle af

Må I fortsat kunne undre jer og sige: ”Hvad

de første kristne, der jo fik en hård skæbne,

sker der lige her? ” og må I altid kunne sva-

f.eks. Sebastian og Cecilie.

re: ”No problema” – ikke noget problem.

Efter besøget hos kejser Augustus fandt

Det har været en fornøjelse at have jer til

vi en grøn plet under appelsintræerne. Da

forberedelse, som kirketjenere og som de

kom jeg til at tænke på den nu pensione-

vidt forskellige mennesker, I nu en gang er.

rede dansker og brød ud i sangen: ”Pas på

Husk, at I kan meget mere, end I tror! Husk,

den knaldrøde gummibåd”. Hvorfor ved

at I er del af en lang kæde, og om få år er

jeg ærligt talt ikke. Jeg tænkte, at den nok

det jer, der skal tage livtag med tilværelsens

aldrig var blevet sunget på Palatinerhø-

store spørgsmål. Må det gøre, at I kan finde

jen før, og det viste sig jo, at I godt kendte

livets mening og vide, at i den sidste ende

Birthe Kjærs gamle hit. Den handler jo om

behøver den røde gummibåd ingen motor,

Hans Peter, der som Christoffer Colombus

så længe der er kærlighed nok.

styrer sin røde gummibåd, som sejler, selv
om den ikke har nogen motor, for det er en

4

P.S. Den nu pensionerede dansker er
Prins Henrik.

INDTRYK FRA ROM
- KONFIRMANDTUREN 2017
Af Bente Q. Kjærgaard, ”tante” 2017.

Den årlige Romtur blev igen i år en succes
for både de unge mennesker og de voksne
”tanter” og forældre, som deltog.
Efter turen har vi spurgt konfirmanderne om hvilke ting, der gjorde størst indtryk
på dem, hvad der var den bedste oplevelse
– og den værste. Og hvilket godt råd de vil
give til de kommende konfirmander, der
forhåbentlig også får oplevelsen af at komme til Rom.
Der er ingen tvivl om, at Colosseum og

For andre var det bedste at komme hjem

Peterskirken gjorde de største indtryk. Vi

til hotellet efter en lang indholdsrig dag og

havde en fantastisk guide med, Paivi, som

slappe af sammen med vennerne.

forstod formidlingens svære kunst – nemlig

Kø og trængsel i bus og metro var nogle

at begejstre sit publikum med fakta og ind-

af de værste oplevelser, og så var der lige et

levelsesevne.

par kirker, som var mindre interessante.

Sebastian har udtrykt det således om Colosseum:
”Det er så fedt, at man kan sige til sine

Og med følgende udsagn er der vist ingen tvivl om, at årets konfirmander er nogle
gode ambassadører for næste års hold:

venner, at man har stået der, hvor mange

Astrid: ”Det er utroligt spændende at

tapre mænd har mistet livet. Men det er jo

være sammen med nogle, du ikke er sam-

også lidt sørgeligt, for der var jo mange, der

men med hver dag, og man får et godt sam-

døde, som var harmløse slaver….”

menhold bagefter. ”

Den bedste oplevelse for nogle var at se

Casper: ”Det er en mega god tur, man

alle de berømte steder. Igen fremhæves Co-

hygger sig med vennerne og ser flotte ting.”

losseum og Peterskirken.

Jasmin: ”Man lærer en masse historie og fin-

Malte: ”Den bedste oplevelse var at stå i

der ud af, man kan gå rigtig langt og klare sig

en kirke, der blev bygget for 2000 år siden.

uden sine forældre, når der er andre gode

Imponerende.”

voksne til at hjælpe en. ”

5

OG DET SKETE I DE DAGE …
Af Jannik Bojsen-Møller

For 125 år siden – i 1892.

Statsradiofonien, som DR hed dengang. Det er

Holstebro Dagblad refererede dengang og

ham, der har lagt navn til DR`s formidlingspris

langt op i tiden, hvad der rørte sig af åndelig

siden 1963, ”Rosenkjærprisen”, som udover et

art på egnen. Således det årlige ”vennemø-

beløb på for tiden 50.000 kr. forpligter modta-

de”, der afholdtes i ”Hr. Schaumburgs Sal” den

geren til at holde 5-6 foredrag i radioens P1.

20.september: Formiddagsmødet besøgtes af
ca. 600 mennesker og eftermiddagsmødet af

For 75 år siden – i 1942.

endnu flere. De indbudte talere og deres em-

På et bestyrelsesmøde den 2. juli meddelte

ner var karakteristiske for tiden: Pastor M.A.S.

frimenighedens formand, sparekassedirektør

Lund talte over teksten i de første vers af san-

Bendt Hillersborg, at pastor Krustrup over for

gen ”O, sad jeg som Marie sad, med troens blik

ham havde tilkendegivet, at han på grund af

så barneglad op i min frelsers øje!”, pastor Møl-

sygdom ønskede at træde tilbage som menig-

ler, Sejling (undertegnedes oldefar) talte om

hedens præst. Den 20. juli holdtes en ekstraor-

barnelivets herligheder, pastor Mygind, Hod-

dinær generalforsamling, som gav sin tilslut-

de, om tvivlen, valgmenighedspræst Hansen,

ning til, at pastor H.P. Christensen, Silkeborg,

Bredsten, om den fortabte søn, og bagefter

fortsatte som medhjælp under vakancen, og

holdt højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup,

der nedsattes et udvalg på 11 personer til at

”et meget langt foredrag (man lider ligefrem

forberede ansættelsen af en ny præst.

med den udsendte journalist!) nærmest omhandlende børneopdragelse”.

Den 7. oktober prædiker pastor Niels Bundgaard, Skrave, i kirken, og efter gudstjenesten
samledes man på Højskolehjemmet, hvor be-

For 100 år siden – i 1917.

styrelsen og udvalget meddelte, at de énstem-

2. påskedag talte højskolelærer Jens Rosenkjær

migt ville indstille til menigheden, at den væl-

fra Askov på Højskolehjemmet. Rosenkjær

ger pastor Bundgaard til præst for Holstebro

(1883-1976) blev nok gennem de kommende

Frimenighed. Forsamlingen gav enstemmigt

år i frimenigheden den hyppigst benyttede

sin tilslutning ved at rejse sig.

foredragsholder af alle. Han var fra 1911-1925

Man køber bogholder Krunderups villa Læ-

ansat som lærer på Askov Højskole i natur-

gårdvej 48 til fremtidig præstebolig, og det for-

fag, og var fra 1937 ansat som foredragschef i

bliver den at fungere som til 1990.
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1. søndag i advent indsættes pastor

For 25 år siden – i 1992.

Bundgaard, og efter gudstjenesten holdtes

Ved fremlæggelsen af valgmenighedens regn-

velkomstfest på Højskolehjemmet. Festen

skab på generalforsamlingen i år figurerede et

formede sig samtidig som en afskedsfest for

ret anseligt beløb i kontingentrestancer, og det

pastor Krustrup, hvor blandt andet det håb

debatteredes, hvad man kunne gøre ved det. I

blev udtrykt, at han atter måtte blive så rask,

1992 gik man meget hårdhændet, men konse-

at man ved lejlighed fik ham at høre igen i

kvent til værks: I kirkebladets faste rubrik om

hans gamle kirke.

ind- og udmeldelser formuleredes det således
i nr. 37: ”21 medlemmer er optaget i Holstebro

For 50 år siden – i 1967.

Valgmenighed, 4 af menighedens medlemmer

Den første fødsels- og dåbsattest med bor-

er afgået ved døden, 3 har meldt sig ud og 2 er

gerlig gyldighed, efter at menigheden efter

ekskluderet på grund af kontingentrestance.

52½ år som frimenighed er overgået til atter

Valgmenigheden tæller herefter 956 medlem-

at være valgmenighed og derfor en del af Den

mer.” Og sådan praktiseredes det frem til 2005.

danske Folkekirke, udstedes til Lisbeth Niel-

I kirkebladet indledtes en fast rubrik om ”De

sen, datter af Richard & Ingrid Nielsen, som i

små vers i gudstjenesten” med betragtninger

dag bor i plejeboligerne Parkvænget.

om de forskellige enkeltvers, der afvekslen-

I frimenighedstiden og i mange år derefter

de med kirkeårets gang og søndagenes tone

voldte det aldrig problemer i Holstebro kom-

synges og høres ved gudstjenesterne efter

mune, når medlemmerne mødte op med

blandt andet trosbekendelsen og altergangen

deres dåbsattest for at vise legitimation for

som reaktion, konsekvens eller svar hos os på

at få kørekort eller pas eller deslige – det så

mødet med Gud i ord og sakramenter. Nogle

man stort på, for man vidste, at der var styr på

gange, først og fremmest som indledning på

frimenighedens kirkebog - men så snart man

prædikestolen, er de også bøn.

boede uden for Holstebro kommune, måtte

1.søndag i advent træder en ny gudstjene-

man se at få anskaffet sig en fødsels- og nav-

steordning i kraft. Den består først og frem-

neattest fra fødselssognet, og hvis enkelte

mest i, at læsningerne i gudstjenestens begyn-

endnu den dag i dag kun har en dåbsattest

delse ikke længere bliver epistel eller lektie +

fra frimenighedstiden, kan man hos valgme-

evangeliet fra den tekstrække, hvorover der

nighedspræsten få en fødsels- og dåbsattest

ikke prædikes, men nu en læsning fra Det gam-

med påtegning om, at man fra den og den

le Testamente + epistel eller lektie fra Det ny

dato er optaget i folkekirken ved indmeldelse

Testamente, og endelig i, at alle læsninger sker

i Holstebro Valgmenighed.

fra den nye oversættelse af Bibelen, autorise-

Gårdejer Johannes Borg, Idomlund, vælges

ret af dronningen den 19. februar 1992.

til formand for valgmenigheden.
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NYT FRA BESTYRELSEN
af Karen Bjerre Madsen

I marts udkom det sidste kirkeblad. Siden

ver sat i gang, uden det har været forelagt på

da har vi haft generalforsamling, vore kon-

en generalforsamling.

firmander har været i Rom, og der har været

Vedr. valg til bestyrelsen, så var der gen-

afholdt 2 fine koncerter i kirken. Og inden

valg til alle, og aftenen sluttede med, at både

dette blad udkommer, er årets konfirmati-

Peter og Margrethe fortalte om deres præ-

on vel overstået ligesom menighedens år-

stearbejde for os i valgmenigheden.

lige udflugt, der i år gik til Møltrup optagelPARKERINGSHUS

seshjem.

Parkeringshuset i Skolegade er nu færdigFRA GENERALFORSAMLINGEN

bygget, og det er igen hverdag omkring vo-

Vi begyndte med gudstjeneste i kirken. Der-

res kirke. Og det er godt. Det har givet mange

næst blev der serveret suppe i Skolegade

P-pladser. Har I mulighed for det, så er det en

32, og den endelige generalforsamling be-

tur værd at køre eller måske tage elevatoren

gyndte kl. 19.30. 92 menighedsmedlemmer

op på øverste etage og få et fantastisk udsigt

deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsen

ud over hele byen – og over kirken, som I kan

fik opbakning til at arbejde videre med pla-

se på forsiden.

nerne om at udnytte 1. sal i Skolegade 32 til

Med ovenstående meddelelser ønsker vi

undervisningsbrug for både store og små

alle en god sommer. Der vil være søndags-

konfirmander. En tegnestue er i gang med at

gudstjenester alle søndage i sommermåne-

udarbejde de endelige tegninger, og vi – alt-

derne. Vi glæder os til et gensyn i kirken, men

så bestyrelsen - er gået i gang med at søge

også til de mange kommende efterårsarran-

fonde. Men som vi lovede: intet byggeri bli-

gementer såvel i kirken som i Skolegade 32.

NYT FRA KUNSTUDVALGET
I september og oktober udstiller Frederik Axelsen fra Skejby en række naturfotos.
Temaet for udstillingen er: Det bruger jeg naturen til. Hvad gør du?
Frederik Axelsen har i et par år haft fotokursus på Aktivitetscentret i Holstebro.
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DER ER ET ELLER ANDET,
Tekst og foto af Aase Baden Lauridsen
DER VIRKER..
Ovenstående citat er noget af en underdrivelse, når det gælder
Holstebro Friskole, som må siges at være en succes. Men vi er jo jyder…
Holstebro Friskole har i førersædet fået to

forskellige klasseværelser er usædvanlige der-

yngre og energiske skolefolk, som begge er

ved, at konstruktionen er gjort ”skæv” med

tiltrådt for ikke så lang tid siden.

gode lysindfald fra store vinduespartier.

Lars Hagsten blev valgt som formand for
skolens bestyrelse i august 2016. Kort tid ef-

Usædvanlig indlæring

ter blev stillingen som ny skoleleder opslået,

Nina Stilling og Lars Hagsten er svært tilfredse

og i den tiltrådte Nina Stilling den 1. december

med resultatet. Og tilfredse med at virke på et

2016. De to har altså i nogle måneder sam-

sted, som de ved, eleverne efter endt skole-

arbejdet til bedste for friskolen, hvor man i

gang forlader med et åbent sind - klar til nye

august sidste år tog en ny tilbygning i brug.

undervisningsmæssige udfordringer.

Tanken om en grundtvig-koldsk friskole i

Lars Hagsten er far til tre piger, som går i

Holstebro opstod sidst i 1970’erne hos blandt

henholdsvis 4., 7. og 9. klasse på friskolen. Nina

andre den daværende valgmenighedspræst,

Stillings datter har gået på friskolen, fra hun

Jannik Bojsen-Møller. Der har lige siden etab-

var 10 til hun var 15 år. Datteren har fortsat sin

leringen været en tilknytning mellem skolen

skolegang på HTX i Holstebro.

og valgmenigheden.

I samtalens løb forstår man, at skolegangen på denne skole drevet i Grundtvigs ånd er

Interessant udvidelse

usædvanlig. Læringen kommer ind i skolens

Holstebro Friskole modtog i 1985 sine første

unge hoveder på ret ualmindelig vis:

elever på Lægårdvej 102; siden er skolens kva-

Nina Stilling beskriver det således: ”Det,

dratmetre gentagne gange på grund af øget

nogle måske ville kalde en ualmindelig skole-

elevtal blevet forøget. Den seneste tilbygning

dag, er for os en almindelig skoledag.”

på hele 493 kvadratmeter har betydet, at man

På skolens hjemmeside uddybes det: På

har kunnet samle undervisningen for 4. til og

Holstebro Friskole prioriterer vi ture og fælles

med 9. klasserne i én bygning med klassevæ-

oplevelser, fordi vi ved, at den bedste læring

relserne ved siden af hinanden.

og indlevelse ligger placeret et sted midt imel-

Stregerne til disse er i øvrigt slået af arki-

lem skolebænk og fri fantasi. Derfor er vores

tektfirmaet Vilsbøll og Poulsen, Lemvig. De

elever i løbet af skoleåret af sted på flere ture
Fortsættes næste side
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med overnatning. Her kommer eleverne
tættere på hinanden og på lærerne i en anden form end hverdagens. (…) De fleste af turene er en naturlig forlængelse af undervisningen og har et klart fagligt mål, mens andre

Skoleleder Nina Stilling og bestyrelsesformand Lars

i højere grad er sociale ture.

Hagsten foran skriften på væggen – et af Grundtvigs
kendte ord: ”Phantasie og Følelse hører ligesaavel til et

Først opleve –så lære

ordentligt Menneske som Forstand”.

Indlæringen kan altså foregå indirekte, mens
eleverne oplever verden omkring sig: ”Jeg vil
sige det sådan – eleverne er ikke fri for noget,

get på skolen i dagene før påske er en far ved

men til noget”, siger Nina Stilling.

at forberede malingen af et af indgangsparti-

Lars Hagsten fortsætter: ”Vi appellerer til

erne, så jeg lige må tage en anden vej ud.

elevernes nysgerrighed. Jeg kan sammenligne det med, at når jeg selv går i kirke i Sko-

Det givende fællesskab

legade og hører en prædiken af en af vore

Fællesskab er et andet af nøgleordene. Det

præster, så nævnes der ting eksempelvis fra

at gøre ting sammen på en ordentlig måde

litteraturen, som jeg får lyst til at gå hjem og

giver en god respekt for den, man gør det

”læse videre” på. ”

sammen med. Uden at det virker dikterende, så søger lærerne også at få eleverne til

Det virker - godt endda

at sænke ”støjniveauet” i timerne samtidig

Ligesom det kan være lidt svært på papiret

med, at eleverne får lov at være børn, som

at beskrive selve skolens lokalemæssige

børn er.

”knopskydninger”, kan det også være lidt

”Fællesskabet udmøntes også ved mor-

svært at sætte en finger direkte på det, der

gensamlingen i gymnastiksalen. Eleverne i

gør skolen til en succes. Så vi tager lige en

de store klasser går hver morgen hen for at

sætning, formuleret af bestyrelsesforman-

hente eleverne i de små klasser. Den samme

den og sagt med et stort smil på læben:

store elev afhenter den samme lille elev, og

”Der er jo et eller andet, der virker…”

det foregår gennem alle skoleårene, ” fortæl-

At skolen er en familieskole er sikkert no-

ler Nina Stilling.

get af forklaringen. Forældreopbakningen er

”Morgensangen er meget vigtig!” slår Lars

uhørt god. Nina og Lars beretter om, hvor-

Hagsten fast. ”Den varer cirka et kvarters tid,

dan fædre til eleverne under ombygningen

hvor vi synger sammen, hvor der er små ind-

sås med forskelligt værktøj i færd med at

læg eller fortællinger. En af eleverne har må-

hjælpe til. Jeg oplever det selv: Under besø-

ske fødselsdag og fejres med en sang. Der er
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i øvrigt altid forældre, som tager sig tid til at
være med til morgensangen.”
Et tredje ord, som også må gælde i sam-

Holstebro Friskole har altid haft et godt ry
- men på det seneste også en slags ”rygte”,
fornemmer de to skolefolk.

menhængen, er tryghed. Det må give hver

”Rygtet går, har vi hørt, at det ikke er til at

enkelt elev en stor tryghed hver dag at være

få plads hos os. Men netop i år og for første

omgivet af nogle, de kender godt. Skulle der

gang nogensinde har vi ikke helt fyldt op i

vise sig tendens til mobning, luges dette

0. klasse. Så har nogle forældre endnu ikke

uklædelige træk stilfærdigt væk. Forskellig-

besluttet sig, skal de endelig ringe og høre

heden vægtes nemlig også, og den skal be-

nærmere,” opfordrer de to engagerede sko-

stemt ikke hænges ud.

lefolk.

FAKTA

og med 9. klasse, med højst 18 elever i hver

Holstebro Friskole er en grundtvig-koldsk

hans, der har plads til 30 børn i alderen 3 til

friskole med en forældregruppe, der spæn-

6 år. Skolen, der også har en fritidsordning,

der meget vidt.

følger folkeskolen omkring de samme fag.

Bestyrelsesformand Lars Hagsten virker
til daglig som ingeniørdocent ved Aarhus

klasse. Dertil kommer børnehaven Klods-

Folkeskolelovens paragraffer overholdes
ligesom på alle andre skoler i Danmark.

Universitet. Han er gift med Tina, der underviser på HTX i Holstebro.

Selv om Holstebro Friskole er en prøveog eksamensfri skole, leverer den hvert år

Skoleleder Nina Stilling er uddannet

dygtige og engagerede elever til gymnasiet,

cand. mag. i nordisk litteratur og kunst og

handelsskolen og erhvervsskolerne. Her er

har en master i skoleledelse fra Danmarks

det ingen hindring, at skolen er eksamens-

Pædagogiske Universitet. Hun kom direkte

fri.

fra jobbet som underviser på gymnasiet i

Følgende citat af tidligere præst ved Hol-

Viborg. Et af hendes mål i det nye job er få

stebro Valgmenighed, Jannik Bojsen-Møl-

flere elever til også at vælge gymnasievejen,

ler, siger det hele. Han var med til oprettel-

som der ikke har været tradition for på fri-

sen af Holstebro Friskole i 1981:

skolen

“Holstebro Friskole er ikke dannet i pro-

Nina Stilling har sammen med sin mand,

test mod noget, men fordi man vil noget

Jan, som er oliegeolog, datteren Astrid, 17,

bestemt, nemlig med vægt på oplevelser,

og sønnen Torsten, 24, der læser nanofysik

fortælling og appel til børnenes fantasi give

på DTU i Lyngby.

børnene grundlag for at blive selvstændige

Holstebro Friskole har 160 elever fra 0. til

og levende mennesker.”
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PINSEPRÆDIKEN
Joh 14, 22-31 - Salmer i DDS: nr. 290, 289, 282, 291 og 287

Der er engle til jul, og der er engle til påske.

ikke kun nattergalen, som er i gang. Hele na-

Engle, der fortæller og peger på det, vi skal

turen laver englearbejde og forkynder Guds

se: ”Gå til Betlehem. I skal finde et barn, som

nærhed: Den blide danske bæk er en biflod

er svøbt og ligger i en krybbe”, siger juleeng-

af selveste Paradisfloden. ”Yndig risler ved

len til hyrderne og os. ”Gå til Galilæa. Der skal

vor fod i engen bæk af livets flod”. Den lune

I se ham, der blev korsfæstet, men som nu er

sommervind er både hjemlig og himmelsk.

opstanden”, siger påskeenglen til kvinderne

Det ånder på én gang himmelsk og vifter

ved graven og os.

samtidig hjemligt gennem det nyudsprung-

Men til pinse er der ingen engle til at for-

ne bøgeløv. For pinsen er, at Gud er her. Som

tælle og pege og forklare. Nu er der noget

Helligånd. Den Ånd, som var og virkede i alt,

andet. Noget mere. ”Nu spår os mer end eng-

hvad Jesus sagde og gjorde, den Ånd, Hellig-

lerøst i Jesu navn en gylden høst”, synger vi i

ånden, er nu her. Hos os. Himlen er trukket

”I al sin glans nu stråler solen”. Og det, der gør

ned over verden og os.

englene overflødige til pinse, det, som bedre

Som regel er det meget ubehageligt – så-

end de kan fortælle, hvad pinsen er – ja, det

dan at få trukket noget ned over hovedet.

er i salmen en lille, grå og ikke særligt iøjne-

Det tvinger. Tvinger os til at gøre noget, vi

faldende fugl: Nattergalen. ”I sommernat-

ellers ikke havde tænkt os. Men det er præ-

tens korte svale slår højt fredskovens natter-

cis det, der også er pointen pinsedag. ”Kristi

gale, så alt, hvad Herren kalder sit, må slumre

kærlighed tvinger”, siger Paulus et sted. Og i

sødt og vågne blidt, må drømme sødt om

den forstand er pinse også at blive tvunget

Paradis og vågne til vor Herres pris”, synger vi

– ikke med vold og magt, men af kærlighed.

i 2. vers.

Som når forældre bare ikke kan være ligegla-

Og dermed får Grundtvig sagt noget helt

de hverken med deres barns gråd eller med

centralt om, hvad pinsen er: Nemlig at Him-

barnets glade pludren. Som når de voksne

len er blevet trukket ned over verden – over

børn bare ikke kan være ligeglade med de

os og vores øjne, ører og øvrige sanser. Ju-

gamle forældre, selv om de er besværlige,

lens håb og påskens tro bliver med pinsen

tidskrævende og måske ovenikøbet glem-

til mere end gode historier fra dengang, der

mer at sige tak. Eller som når vennen ikke kan

var engang. Nu kommer det hele tæt på. Så

trække på skulderen af den andens dumhed

tæt på som skærsommerens skønhed, lyde

og nægter at adlyde, når han eller hun siger:

og lys lige uden for vores vinduer. For det er

”Lad mig være”. Kærligheden tvinger til at
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høre, se, glædes, sige uretten imod. Når vi får

private ting, vi ikke ønsker andre skal få fingre

trukket Himlen ned over vores liv, så sættes

i og høre om. Nej, det er noget, som angår alle

der en ny horisont for vores liv med hinan-

mennesker og alle tider. Det kommer alle ved.

den. Ikke én vi selv har valgt eller konstrue-

Og derfor skal det forkyndes til alle og på alle

ret, men Guds horisont.

sprog.

I begyndelsen af den bibelske fortælling
står historien om Babelstårnet. Det ambitiøse byggeri, som havde til formål, at mennesker kunne tvinge sig adgang til Himlen. Og

Julenat kom Gud til verden, - alles verden
- da barnet Jesus blev født.
Langfredag gik Gud i døden, - vores død da manden Jesus døde og blev begravet.

Gud blev rasende. For han ville have sin Him-

Påskemorgen stillede Gud sig foran os –

mel for sig selv. Og derfor forvirrer Gud folks

enhver af os - da Jesus gik levende ud af gra-

sprog, så de ikke mere kan tale sammen. ”Del

ven for at møde disciplene i Galilæa. Gud blev

og hersk” viser sig for første gang i historien

den fremtid, vi altid skal gå i møde.

som et effektivt våben.

Og i dag, pinsedag, bliver Gud vores nu-

Pinsen er den store modfortælling til Ba-

tid. Gud kommer til verden som Ånd, som

belfortællingen. I Babelfortællingen tåler

den kraft og trøst, som vi mærker og møder i

Gud ikke mennesker i sin nærhed. Himlen

evangeliets ord, og som vi mærker og møder

er kun Guds sted. Pinsen forkynder det stik

gennem naturen eller andre menneskers ord,

modsatte: Gud som den, der sender sin egen

kærtegn og opsange.

hellige Ånd som et himmelsk kys til menne-

Pinse. Vi har fået Himlen trukket ned over

skene for at dele sin Himmel med os. Med os

vores liv og fået en ny horisont for vores liv

alle uanset hvilket sprog vi taler, og uanset

med hinanden. Man kan gå fra vid og sans og

hvilket folk vi tilhører.

samling. Det skaber forvirring. Ånden, Guds

Disciplene, der sidder dér indenfor i deres

kærligheds Ånd tvinger os til det modsatte: Til

lille, intime og trygge 12-mandsforening, får

at komme til vid og sans og samling. Til at vide

trukket Himlen ned over sig. Den viser sig

og sanse og samle. Til at tro, at vi selv og et-

som ildtunger på deres hoveder. Guds Ånd,

hvert andet menneske er et menneske, som

Helligånden, Guds styrke og kraft tænder

Gud har forsonet sig med, og som Gud elsker

dem og tvinger dem ud på gader og stræ-

og altid står foran.

der. De bliver berørt og bevæget. De forstår

Og Guds kærligheds Ånd tvinger os til at

pludselig, at det, de har oplevet og hørt og

sige det videre. Sige det klart og tydeligt, så

set med Jesus og hans liv, lidelse og opstan-

det ikke kan misforstås: Guds hellige, elskede

delse fra de døde, alt det er ikke deres egen

og udvalgte, det er det, alle de andre også er.

lille oplevelse, som de kan lune sig ved i svæ-

Til jul skal vi gå til Betlehem. Til påske går

re tider og så i øvrigt tage med sig i graven

turen til Galilæa. Pinsedag bliver vi også sendt

sammen med de andre hemmeligheder og

af sted. Men nu bliver vi ikke sendt et bestemt
Fortsættes næste side
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sted hen. Til pinse er målet alle steder. ”Rejs

og mennesker, vi før var blinde og døve for.

jer, lad os gå herfra”. Sådan slutter Jesus pin-

Og Gud Helligånd er i fuld vigør dér, hvor vi

sens evangelium. Sådan begynder bevægel-

lader os forstyrre for at svare den eller dem,

sen. Den bevægelse, vi også er hvirvlet med

der kaldte på os.

i. Bevægelsen udad. Ud af os selv. Ud til de
andre.

Det er lige nu, vi kan høre den. Skærsommerens fuglesang. Det store kor af vidt for-

Pinsens billede af, hvem og hvad Gud er, er

skellige stemmer, toner og melodier. Det er

hverken barnet i krybben, manden på korset

forskellige lyde, men ét stort kor, som for-

eller den opstandne i mere eller mindre fy-

tæller os det samme: Den smukkeste lyd af

sisk skikkelse. Pinsedag er Gud bevægelsen,

sommer, - forventning og glæde.

forstyrrelsen, overraskelsen. Så ukonkret og

Det kan være svært at sove for den om

samtidig dagligdags velkendt og erfarings-

morgenen. Man kan sådan set lige så godt

nært: Gud er, hvor vi bliver afbrudt i vores

stå op og begynde. Herfra.

selvoptagethed eller sat i gang i vores mod-

Ære være Faderen og Sønnen og Helligån-

løshed; Gud, Gud Helligånd er, hvor vi bliver

den, som det var i begyndelsen, således

forbavset eller kaldt på, så vi ser muligheder

også nu og altid og i al evighed. Amen.

PERSONALIA
DØBTE
23. april 2017:

Johan Dalgaard Hansen, søn af Jannie Kickan Christensen og
Henning Dalgaard Hansen, Østvænget 12, Hodsager, 7490 Aulum

11 maj 2017:

Laura Cecilie Lund, Trekronervej 24, 7500 Holstebro

DØDE (som var medlemmer af Holstebro Valgmenighed)
22. februar 2017:

Sidsel Ragnhild Kjærgaard, født 1914, Parkvej 90, 1. -3, 7500 Holstebro

26. marts 2017:

Carsten Lund, født 1948, Mysundevej 37, 7500 Holstebro

24. april 2017:

Emmy Wejlstrup, født 1920, Beringsvej 19 A, st., 7500 Holstebro

IND OG UDMELDELSER
I perioden har der været 5 udmeldelser og 8 indmeldelser.
3 er afgået ved døden. Valgmenigheden tæller nu 1289 medlemmer.
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MØDER OG ARRANGEMENTER
Mandag den 5. juni kl. 14.00: Grundlovsmø-

Torsdag den 21. september kl. 19.30: Kon-

de Nr. Vosborg med grundlovstale af frime-

cert med organist og professor v/ Det kgl.

nighedspræst i Morsø Frimenighed, Ole

danske Musikkonservatorium i København,

Kobbelgaard og musikalsk underholdning af

Bine Bryndorf. Entré kr. 50,00.

Vestjysk Concert Band, der er et harmoniorkester med rod i Struer. Mødet er gratis, og

Tirsdag den 26. september kl. 19.00: For-

der kan købes kaffe bagefter.

tælleaften i kirken. Kom og hør gode historier. Har du selv en fortælling, du har lyst til at

Torsdag den 8. juni kl. 18.00: Konfirmand-

fortælle for andre, er der også mulighed for

indskrivning. Kommende konfirmander og

det. Det kan være en erindring, et eventyr, en

deres forældre indbydes til konfirmandind-

sandfærdig beretning, en opbyggelig løgne-

skrivning og efterfølgende spisning i Sko-

historie eller noget helt femte. Aftenen er ar-

legade 32. Man bedes venligst medbringe

rangeret af Lone Rahbek og Margrethe Koch.

barnets dåbsattest eller evt. navneattest.
Af hensyn til køkkenet bedes man venligst

Søndag den 8. oktober: Efterårsmødet i

melde sig til enten Margrethe Dahlerup Koch

Bøvling for de midt- og vestjyske valgmenig-

eller Peter Hedegaard senest søndag den 4.

heder. Program med tilmelding senere.

juni.
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00: ForfatterFredag den 9. juni kl. 17.00: Børnegudstje-

aften på biblioteket med Merete Pryds Hel-

neste, hvor mini-konfirmanderne medvirker.

le, der netop har modtaget boghandlernes
pris ”De gyldne laurbær”. Billetter à kr. 85,00

Onsdag den 16. august kl. 15.00: Konfir-

kan købes på biblioteket og via bibliotekets

mandundervisningen starter i Skolegade 32.

hjemmeside fra 1. september.

Fredag den 8. september kl. 17.00: Grundt-

Torsdag den 26. oktober kl. 19.00: Efterårs-

vigs fødselsdag fejres igen med en gudstje-

møde sammen med Holstebro Højskolefor-

neste i Råsted kirke v/ præsterne Chr. Ulrich

ening med forfatteren Pia Fris Laneth. Mødet

Terp, Tim, og Per Mikkelsen, Venø. Efterføl-

foregår i kirken. Entré: kr. 100,00.

gende spisning på Skærum Mølle og fødselsdagstale v/ professor emeritus Erik A. Niel-

Torsdag den 9. november kl. 18.00: Mor-

sen, København. Pris kr. 150,00. Tilmelding

tensaften med spisning i Skolegade og fore-

senest 3. september til Karen Bjerre Madsen.

drag af formanden for Grundtvigsk Forum,
Kirsten M. Andersen. Mere derom senere.
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GUDSTJENESTER

I VALGMENIGHEDSKIRKEN
1. juni til 1. oktober 2017

4. juni

Pinsedag

10.00

Peter Hedegaard

5. juni

2. pinsedag

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

11. juni

Trinitatis søndag

10.00

Peter Hedegaard

18. juni

1. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

25. juni

2. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

2. juli

3. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

9. juli

4. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

16. juli

5. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

23. juli

6. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

30. juli

7. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

6. aug.

8. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

13. aug.

9. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

20. aug.

10. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

27. aug.

11. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

3. sep.

12. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

10. sep.

13. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard
Høstgudstjeneste, kirkefrokost

17. sep.

14. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

24. sep.

15. s. e. trinitatis

10.00

Margrethe Dahlerup Koch

1. okt.

16. s. e. trinitatis

10.00

Peter Hedegaard

8. okt.

17. s. e. trinitatis

10.30

Efterårsmøde for de midt- og vestjyske
valgmenigheder, Bøvling

GUDSTJENESTER PÅ PLEJEHJEM
29. aug.

Beringshaven

14.30

Peter Hedegaard

