Aulum Vinding Vind

Valgmenighed

Maleri af Ole Dausell „Striber som forhæng“ Her vendt lodret

Marts - Juli 2019
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Valmenighedens personkreds

Medlemskab
Oplysninger om evt. medlemskab, og hvad
det indebærer, gives ved henvendelse til
formanden eller præsten.

Bestyrelse
Formand Carsten Bjerrum, Vind
Telefon 97 43 02 20
Næstformand Anja Bendesen, Sørvad
Kasserer Martin Bonde, Vind
Sekretær Pernille Kristensen, Brande
Alexander Vennersdorf, Aulum
Suppleant Mariane Andersen, Sørvad

Læs mere om valgmenigheden på:
www.avv-valgmenighed.dk
Følg os på Facebook
Kirkebladet skrives og redigeres af
valgmenighedspræst Ronald Risvig
Opsætning og Lay Out sker i samarbejde med
Aulum Bogtryk & Offset v/ Carsten Henriksen.

Forretningsfører
Harald Nielsen, Søndermarken 11
7490 Aulum Telefon 23 82 40 53
e-mail: hnaulum@fiberpost.dk. Kontaktes for
adresseændringer og forsendelse af kirkeblad

Kirkelige handlinger
Dåb
Aftales med valgmenighedspræsten i god tid.
Præsten sørger for fødselsanmeldelsen.

Valgmenighedspræst
Ronald Risvig, Holstebrovej 9, 7490 Aulum
telefon 97 47 24 13
e-mail: ronald-risvig@hotmail.com
Træffes hele døgnet og alle dage, undtaget
annoncerede feriedage

Vielse
Aftales med valgmenighedspræsten i meget
god tid. Parrets dåbsattester og en
prøvelsesattest, som udstedes af
borgmesterkontoret i den kommune, hvor én
af partnerne bor, sendes eller afleveres til
valgmenighedspræsten.

Afløser for præsten
Pastor emeritus Bent Ole Pedersen
Bjerringbro. Telefon 23 36 90 48
Samt præsterne ved Holstebro Valgmenighed
Margrethe Dahlerup Koch
og Peter Hedegaard

Begravelse
Tidspunkt aftales først med
valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes
desuden til begravelsesmyndigheden
(sognepræsten). Dette kan ske via bedemand
eller valgmenighedspræsten.

Kirkebetjeningen
Organist: Jane Vennersdorf
Afløser: Åse Leth
Kirkesangere: Kristina-Elisabeth Karlsmose
Laursen, Simone Frøkjær Jensen.
Afløsere: Nina Hauge Særkjær og Åse Leth
Kirketjenere: Tage Hansen, Irene Særkjær og
Simone Frøkjær Jensen

Foto og video
Ved dåb og vielse kan det foretages ved indog udgang samt efter gudstjenesten. Ved
begravelse i god tid før begravelsesgæsterne
kommer.

Valgmenighedens husorkester
Peder Fonager, harmonika. Bent Grønbæk
Olesen, violin. Rasmus Skou, trompet. Jane
Vennersdorf, klaver og sang

Kirkespejl
Døbte
Felix Heinesson Mohr den 7. oktober

Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed er en
selvstændig menighed indenfor Den Danske
Folkekirke. Gudstjenester, koncerter, foredrag
mv. er åben for alle interesserede, også ikke
medlemmer.

Døde
Niels Moesgaard Pedersen den. 14. december
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Indkaldelse til Aulum-Vinding-Vind Valgmenigheds

Generalforsamling
Torsdag d. 28. marts 2019
Program:
18.30 Gudstjeneste i Vind Kirke
19.30 Generalforsamling i LandsbyCenter Vind
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
Carsten Bjerrum(modtager genvalg)
Anja Bendesen(modtager ikke genvalg)
Valg af 1 suppleant. (pt Mariane Andersen)
7. Valg af 1 revisor for to år
Mads Fastergaard(ikke på valg)
Finn Olesen(på valg)
Valg af 1 suppleant.(pt Carsten Bjerre Nielsen)
8. Meddelelser fra præsten
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
skriftligt i hænde senest 5 dage i forvejen.
Der drikkes kaffe undervejs.
Kirkebilen kan bestilles.
Revideret regnskab kan rekvireres mandag d. 18. marts hos forretningsføreren
via mail: hnaulum@fiberpost.dk
Bemærk at det jf. vores vedtægter“ tilstræbes“ at alle tre sogne er
repræsenteret i bestyrelsen, hvorfor vi skal opfordre til at der opstilles en
kandidat fra Vinding/Sørvad.
Pbv.
Carsten Bjerrum
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Den 30. maj til 2. juni er vi alle inviteret
til Danmarks Største kirkelige folkefest
og festival i Herning – „Himmelske Dage
på Heden“.
I løbet af fire dage vil der være myriader, af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et
stort show i Jyske Bank Boxen.
De grundtvigske midt-og vestjyske valgmenigheder deltager i dagene og er repræsenteret med et telt på torvet i Herning. Her vil der være café samtaler,
korte oplæg og fortællinger ved blandt
andet Peter Hedegaard, Morten Kvist
og Margrethe Koch. Ligesom der vil
være et lykkehjul med spørgsmål der
udfordrer deltagerne. Aulum-VindingVind Valgmenighed deltager således

også i teltet og på „Himmelske dage på
Heden“. Af samme grund er gudstjeneste den 30. maj flyttet til Torvet i Herning, hvor de der har lyst kan deltage i
den store og fælles åbningsgudstjeneste
fra kl. 14:00 – 15:00 Det bliver en stor
økumenisk gudstjeneste der skyder
„Himmelske Dage på Heden“ i gang.
Her er alle kirkekor fra stiftet inviteret
til at medvirke i et stort kirkekor, som
synger for på fællessangen, alle stiftets
menigheder opfordres til at deltage. Biskop Henrik Stubkjær vil være blandt
talerne i gudstjenesten
Det samlede program for dagene kan
læses på: www.himmelskedage.dk

ÅRSMØDE I FRIE GRUNDTVIGSKE FRI-OG VALGMENIGHEDER
Det afholdes af Sdr. Nærå Valgmenighed lørdag den 25. maj
Foruden generalforsamling er der bl.a. foredrag af Rane Villerslev
direktør på Nationalmuseet, antropolog, eventyrer og professor
Animismens væsen – „kunsten at forføre en elg“
Det fulde program for dagen og tilmelding findes på
www.friegrundtvigske.dk
Tilmelder du dig - kontakt da Ronald Risvig for evt. fælles transport.
Tlf. 9747 2413 mail ronald-risvig@hotmail.com
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Ny Kirkesanger
Irene Særkjær har valgt at stoppe som
kirkesanger og bestyrelsen har i stedet
ansat Kristina-Elisabeth Karlsmose
Laursen. Kristina skriver: „ Det at være
kirkesanger har jeg ikke prøvet før, men
jeg ser meget frem til at blive en del af
menigheden. Jeg har altid fundet en
glæde ved musik og synes det er dejligt
at synge. Til hverdag er jeg folkeskolelærer i Herning, hvor jeg også bor.

Foto: Privat

Fra bestyrelsen

Carsten Bjerrum

Foto: Privat

Ny hjemmeside
„Der arbejdes for tiden på at skabe en
ny, mere brugervenlig og overskuelig
hjemmeside, der både i tekst og billeder udtrykker, hvad valgmenigheden
står for og historien bag. Vi forventer den
nye hjemmeside er klar senest til nytår,
men håber det bliver lidt før“. Sådan
skrev vi forrige kirkeblad. Men forskellige opgaver har fyldt tiden ud og nogle
forhold omkring hjemmesiden har drillet, men hold øje med
www.avv-valgmenighed.dk
Kristina-Elisabeth Karlsmose Laursen

UDFLUGT TIL RIBE
OGSÅ EN FAMILETUR
Byvandring - Domkirken Vikingemuseum - På opdagelse
Spændende fortællinger Samvær og god mad med is til
dessert!
Lørdag den 23. marts
læs mere på side 15
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var striber. Ole tilbød jeg kunne få
billedet på prøve og på således finde ud
af om det kunne passe ind i
præstegården, hvortil jeg flyttede den 13.
april samme år. Siden da har billedet
hængt på den ene endevæg i stuen, til
en daglig glæde. Gennem foråret var det
blevet til flere møder og samtaler, ikke
mindst om kunst og vores fælles passion
Færøerne, ligesom vi havde en fælles tur
til København. Den 21. juni fyldte Ole
år, jeg ringede og ønskede ham til lykke
med niogtres års dagen. I telefonen på
Oles fødselsdag, aftalte vi, at tage til Oslo
senere på året, for at opleve en stor
kunstudstilling med Edvard Munch og
Van Gogh. Så langt nåede vi ikke. Tirsdag
den 2. juli først på aftenen var jeg lige
kommet ind af døren da, telefonen
ringede. Det var Oles kæreste, Vibeke,
der måtte fortælle at Ole pludselig var
død af et hjerteanfald. Den 9. juli bisatte
jeg Ole fra Gl. Åby Kirke, hvis interiør
har de samme glade og varme
påskefarver som det stribede billede.
Ole havde et andet og ligeledes meget
stort billede, som jeg også blev forundret
over. Det var helt sort og dog samtidig,
lysende smukt. Ole omtalte dette sorte
billede som et absolut hovedværk. Og
smukt var det, i al sin enkelhed - det lyste
af liv.
I billedet er der en enkelhed, og det har
kostet tid og kræfter og mange forsøg at
nå til den indsigt billedet formidler. For
tænk, at der ud af det mørkeste mørke
kan opstå liv.

Forside - frise og påske

Maleri af Ole Dausell „Striber som forhæng“

Forsiden og frisen og tankerne om
påskens budskab er denne gang samlet
under et. Tanken med frisen i bladet, er
at minde os om noget gennemgående
og afgørende i vort liv. Ligesom påskens
evangelium er helt afgørende i den
kristne tro.
Der skal mange farver til sort
„Striber – det er jo bare striber“, tænkte
jeg, første gang jeg så dette maleri af
billedkunster Ole Dausell (1944-2013).
Ole og jeg mødte hinanden på Café
Morville i Viborg. Det var i begyndelsen
af februar 2013, hvor vi byttede avis hen
over kaffen. Få uger senere besøgte jeg
Ole i hans lejlighed på Nørgaards
Højskole, i Bjerringbro, hvor han
underviste. Her undrede jeg mig over,
at jeg kunne lide dette billede der „bare“
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Påskens lys
Men når jeg tænker på hvor vigtigt det
var for Ole at komme i kirke og ikke
mindst påskedag. Så giver det god
mening, at et menneske der har levet
livet med alle farverne på sin palet, som
der er i det stribede billede, et liv med
op og nedture – at netop han kan male
det sorteste sorte, det mørkeste mørke,
hvorfra lyset skinner.
Således blev Oles hovedværk, det sorte
billede, Oles testamente. Og det falder
naturligt at trække en linje til Jesus der
levede et liv, hvor alle farverne på livets
palet blev brugt i mødet med mennesker
af alle slags. Rige og fattige, syge og
raske, toldere, syndere og mennesker
der søgte ham i deres dybeste armod,
såvel menneskeligt, åndeligt som fysisk.
Ingen viste Han fra sig – alle farver kom
med – Det bragte Jesus ned i det
sorteste sorte, for at der på tredjedagen,
ud af gravens mørke kunne skinne det
klareste påskelys.
Jeg fik aldrig købt det stribede billede
af Ole, men hans børn bad mig beholde
billedet, som en gave og et minde. Og
hver gang jeg ser på striberne så oplever
jeg dem som et forhæng og tænker:
„Hvad mon der er på den anden side?“.
Lige siden Oles død har jeg forbundet
det stribede og det sorte billede med
påskens budskab om, at døden er
overvundet. Kristus har en gang for alle
besejret døden - graven er tom. Kristus

gik gennem det mørkeste mørke, som
han går med os gennem det mørkeste
mørke. Og på den anden side af graven
kommer Kristus os i møde. Det er det
kristne håb og det er vort håb. På det
kan vi leve og dø.
Ronald Risvig

Vi har brug din e-mail
For at minde jer om de mange arrangementer, der er året igennem, vil vi
gerne kunne sende en e-mail i passende tid før arrangementet. Sådan en
mail håber vi, du gerne vil modtage.
Så derfor: Send gerne din e-mail til vor
forretningsfører Harald Nielsen e-mail:
hnaulum@fiberposst.dk - så modtager
du fremover en „husker“ cirka en uge
før et arrangement. På forhånd tak.
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delt med vores døde, og det vi har fået
af dem, mens de stadig var i live.
Sådan har jeg aldrig selv før tænkt på
kirkegården, men i november 2018 fik
jeg en oplevelse, der rykkede mig ud af
min vanetænkning. Som journalist skulle
jeg skrive en artikel til Kristeligt Dagblad
om en hollandsk kunstner, Ida van der
Lee, som gennem snart 30 år har arbejdet
med at udvikle nye ritualer blandt andet
til hollandske kirker.
Hun var i Danmark, fordi hun havde et
værk med på udstillingen Beyond the
Body på Kunstcenter Silkeborg Bad,
men også fordi hun sammen med en stor
gruppe frivillige stod for en ritualdag på
Vestre Kirkegård i byen. Sammen havde
de skabt seks „ritualpladser“, som var
åbne for alle, der havde lyst til at deltage
i et ritual for de døde. Jeg gik med for
bedre at forstå, hvordan Ida van der Lee
arbejder med at lave nye ritualer, og
hvorfor.
Foto: Privat

I klummen „Mennesker imellem“
indbydes almindeligvis en gæsteskribent
til at dele, hvad vedkommende har på
hjerte. Denne gang er pladsen givet til
Ulla Skovsbøl der er freelancejournalist
bl.a. for Kristeligt Dagblad, hvor hun især
skriver for redaktionen Liv & Sjæl. Hun
har desuden i en længere årrække været
radiojournalist i DR, hvor hun bl.a. var
vært og redaktør for P1-programmet
Miljømagasinet. Fra 1. februar er Ulla
ansat som kommunikationsmedarbejder
i Miljøministeriet.

En rejse fra sorg til
taknemmelighed

Ritualdag på kirkegården
På forhånd havde der været skeptiske
røster, som havde påpeget, at kirken jo
i forvejen har mange udmærkede
ritualer. Ja, gudstjenesten er jo i sig selv

Af Ulla Skovsbøl

Vinding Kirke

Kirkegården er dødens og sorgens sted.
Vi kommer der for at begrave mennesker,
vi har kendt og elsket, for at passe deres
grave og for at sørge over tabet og
savnet. Men måske kunne kirkegården
være mere end det. Måske kunne den
være et sted, hvor man henter glæde,
kraft og styrke ved mindet om det, vi har
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en form for ritual. Hvorfor er der så brug
for nye?
Men da ritualdagen oprandt, var der
alligevel mange silkeborgensere, som
lagde vejen forbi kirkegården – og altså
også jeg. Jeg forventede ikke andet end
en interessant oplevelse, men mit besøg
skulle bliver mere end det.
Et af de seks ritualsteder var et tebord på
en plæne mellem gravene. Det var fint
dækket med forskellige kopper, og et par
frivillige stod og kogte vand til te over et
blus. En af dem inviterede mit til at tage
plads. Det her var et „skænke-ritual“,
forklarede hun.
Jeg skulle vælge en kop, der mindede mig
om en afdød. Jeg tog en fin porcelænskop
med guldkant og tænkte på min mormor
Esther. Hun ville nok selv have
foretrukket et rustikt keramikkrus, hun
selv havde lavet, for som gammel var hun
en særdeles habil amatør-keramiker. Den
spinkle porcelænskop mindede mig
imidlertid om alle de mange fine kopper,
hun malede som helt ung med sirlige
blomstermotiver.

og senere også sød vermouth og tør
sherry – og endnu mere te.
Men at skænke jo er mere end at hælde
op i kopper og glas: Esther har også
skænket mig min mor, og på den måde
har hun jo indirekte skænket mig livet,
fortalte jeg til min egen forbløffelse den
ukendte frivillige ved tebordet.
Jeg fortalte hende om Esther, om hendes
kreativitet og skabertrang og om alt det,
jeg har fået af hende, og alt det hun har
lært mig. Om sommerferierne i hendes
have, om alle de frugter og bær jeg har
plukket og syltet sammen med hende.
Om hendes grønne fingre og glæde ved
alt der gror, som hun har givet videre.
Om hendes fantastiske farvesans og
spraglede hjem og om fascinationen i at
se hende stærke krogede hænder, når
de arbejdede skabende med leret.
På forhånd havde jeg forestillet mig, det
ville være sørgeligt at gå og tænke på
sine døde på kirkegården, men mens de
frivillige tog imod næste gæst ved
tebordet, gik jeg glad derfra opløftet af
tanken om min afdøde mormor og alt
det, hun har skænket mig, mens hun
stadig var i live.
Det var en lærerig dag. Gennem det fine
lille ritual fik jeg blik for, at det er muligt
at transformere sin sorg over dem vi har
mistet, til taknemmelighed over alt det,
vi har fået skænket gennem dem. Den
øvelse kan jeg kun anbefale.

Et skænke-ritual
„Min frivillige“ skænkede kogende vand
over et tebrev i min kop, og så satte hun
sig og spurgte til Esther, og hvad hun mon
havde skænket mig. Jeg tænkte først på
al den juice og te, min mormor har
skænket for mig som barn. Hun serverede
det på sengekanten om morgenen. Hun
har skænket uendelig meget juice og te

Vil du læse uddybende om ovenstående og eller andet
af Ulla Skovsbøl kan det findes på
www.skovsbol.wordpress.com
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Kom-Videre-Mand

Foto: Privat

Knud Kristensen der har arbejdet som
bankmand hele sit voksne liv, kender
jeg fra Brande, hvor vi spillede fodbold
sammen i ungdomsårerne. Knud er søn
af den tidligere borgmester i Brande Julius Kristensen (1912-89) og har de seneste mange år boet og arbejdet i Ålborg. Via Facebook så jeg følgende opslag fra Knud, hvor han skriver:
„I det forgangne år (2018) fik jeg debut
som gruppeleder i Danmarks mest succesfulde selvhjælpsprogram for mænd.
Senest her ultimo 2018 har jeg fået mulighed for at arbejde med markedsføring
af programmet. Det er spændende og
lærerigt at komme rundt til boligforeninger, præster, mandegrupper, HR-konsulenter, soldatergrupper, seniorklubber
m.v. og møde indirekte og direkte målgrupper. Vi går ind i det nye år med fuld
damp på alle kedler og hæver ambitionerne for 2019 til at gennemføre 10
gruppeforløb = 80 mænd, der får mulighed for - helt gratis - at få en helt ny og
energifyldt genstart på tilværelsen.“

Knud Kirstensen skriver:
„Selvhjælpsarbejdet i Danmark er typisk
udviklet af kvinder, og de fleste hidtidige
grupper har haft størst appel til kvinder.
Der er derfor opstået en ide om at udvikle et selvhjælpsprogram målrettet til
mænd. Kom-Videre-Mand er udviklet af
Cand. Psych. PHD Max Bøhling, Center
for Funktionel Psykologi, Cathrine Sort,
selvhjælpskonsulent fra Frivilligcentre &
Selvhjælp Danmark (Frise) og coach Jørgen Juul Jensen. Programmet er udviklet
og startet i Københavns området for firefem år siden og har efterfølgende bredt
sig til resten af landet, herunder Aalborg
og Nordjylland i løbet af 2016. Ligesom
der grupper i f.eks. Herning, Viborg og
Holstebro.
Målgruppen er mænd i alle aldre (25+
og op), som er gået lidt i stå i deres liv.
Årsagen til deres vanskeligheder kan
være mange, såsom stress, skilsmisse,
arbejdsløshed, dødsfald i det nærmeste
netværk, langvarig sygdom, svigt helt tilbage i barndommen, ensomhed m.v.
Deltagerne gennemgår en forudgående
visiteringssamtale, inden forløbet starter,
hvor de bliver testet på grundlæggende
vilje og evne til at gennemføre et

Jeg læste herefter en artikel om, hvordan mænd der har været igennem f.eks.
skilsmisse, ledighed, stress eller sygdom
bliver hjulpet tilbage til et aktivt og engageret liv, efter en svær nedtur på flere
af livets planer. Mænd, der ellers kan
have svært ved at sætte ord på følelser
og tankerfår gennem projektet Kom-Videre-Mand fornyet energi, og tillid til og
nyt perspektiv på livet. Og ikke mindst
får mændene anvist konkrete handlemuligheder til at være i og håndterer en
svær livssituation.
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Kom-Videre-Mand forløb. Misbrugere og
personer med dybere psykiske lidelser
falder udenfor målgruppen, men mere
end 90% af de mænd, der melder sig,
ender med at komme med i et Kom-Videre-Mand forløb“.

gerne føler sig hurtigt trygge i gruppen,
de oplever, de møder respekt fra de øvrige deltagere, de begynder at få ideer
til at tage nye initiativer, de begynder at
tænke på en anden og mere positiv og
konstruktiv måde, de begynder at se sig
selv og deres liv i et nyt og bedre perspektiv.

Selve forløbet
Et forløb gennemføres i en gruppe på
otte mænd, som ikke kender til hinanden i forvejen. Mændene mødes otte
ugedage i træk i tidsrummet 18.3021.30. Møderne faciliteres af en „gruppeleder“, som har til opgave at lede
mændene igennem forløbet.
Hver aften er der et bestemt tema, som
der tages udgangspunkt i. Til eksempel
er temaet den første aften „at tale om det,
der er svært (for mig)“, og mændene tildeles taletid på skift bordet rundt. De
øvrige syv deltagere træner i at lytte og
være helt nærværende. Når en deltager
har fortalt sin historie, reflekterer de andre syv mænd på det, de har hørt, og
sådan fortsætter mødet, indtil alle otte
mænd har fortalt deres historie.
Andre temaer er styrke relationer, styrke
ressourcer, kommunikation, ansvarlighed m.v., men mødeformen er den
samme alle otte aftener. Så kort fortalt
handler møderne om fortællinger, lytning og refleksioner. Et forløb af denne
art har vist sig at have en forbavsende
positiv effekt på deltagernes livskvalitet.
Der er efterhånden kørt mange grupper
igennem rundt i landet – og herunder
også i Aalborg – så forudsigeligheden
af virkningen for deltagerne er ved at
være ganske høj. Der indtræffer forskellige mekanismer i løbet af de 8 uger,
som virker i den rigtige retning. Delta-

Tiden efter
Det er ikke ualmindeligt, at deltagerne
– eller nogen af dem – efter de otte uger
fortsætter med at mødes i deres nyetablerede netværk, hvor den opståede tryghed, tillid og åbenhed er vigtige tilgange
til varige venskaber. Summe summarum
– det virker – og det er ekstremt vigtigt
at få så mange mænd som overhovedet
muligt med i et Kom-Videre-Mand-forløb, så de kan få det gode liv, som alle
fortjener. For interesserede kan der læses
nærmere på www.komvideremand.dk „
Så vidt Knud Kristensen.
Ovenstående fortælling er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at civilsamfundet og det offentlige samarbejder om væsentlige samfundsmæssige og
sociale opgaver. Hver for sig kan de kun
lidt, sammen kan der nås langt. Måske
kan ovenstående give yderlig inspiration
til at virke som frivillig indenfor et socialt, humanitært eller kirkeligt (diakonalt) område. Der kan læses mere på
www.frivillighed.dk
og på www.folekirken.dk
(skriv frivillighed i søgefeltet)
Ronald Risvig
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lers en hændelse, hvor brødet, så at sige
kom tilbage på en overraskende måde:

Foto: Privat

Kast dit brød på vandet

Bent Ole Pedersen.

Den 4. februar – på en „omvendt H.C.
Andersen“ - fyldte Bent Ole Pedersen
85 år. Og da jeg modtog invitation til
fødselsdagsfesten, kom jeg til at tænke
på en klumme Bent Ole skrev for cirka
tyve år siden i Bjerringbro Avis. Overskriften i Bent Oles indlæg den gang,
var den samme, som her: „Kast dit brød
på vandet.“ Citatet er hentet fra
Prædikerens bog 11,1, hvor der står:
„Kast dit brød på vandet, du finder det
igen efter lang tid.“ Bent Oles klumme
har jeg ikke kunne finde i arkiverne,
men pointen er den samme, som den
betydning Johannes Møllehave har
udtalt om samme citat. Den 25. september 2009 er Møllehave i Kristeligt Dagblad citeret for at sige: „Det er min livserfaring, at det, jeg giver fra mig, sommetider kommer tilbage på en overraskende måde“ Og så gengiver han el-

Da brødet kom tilbage:
„Jeg stod engang hos en antikvitetsboghandler, der hed Nørballe, inde på
Frederiksberg. Han var uforskammet
overfor sine kunder. For eksempel fortalte han mig, at jeg var for dum til at
læse den bog jeg var ved at købe. Og til
en ung studine, der ville købe et russisk
leksikon, sagde han, at det havde hun
ikke råd til, og så ville han smide hende
ud af butikken. Så sagde jeg, jo hun har,
for jeg betaler, jeg er hendes far. Det var
jo løgn. Men jeg betalte et leksikon for
hende. Så gik der femten år, før jeg en
dag ude i lufthavnen blev omfavnet af
en dame, der sagde, må jeg ikke nok
kysse dig på kinden? Jeg svarede jo, men
hvorfor? Hun svarede: Fordi jeg engang
stod og ville købe et russisk leksikon,
men jeg havde ikke råd til det og så betalte du det! Kan du huske det? Nej, svarede jeg. I dag er jeg professor i russisk,
svarede hun.“
Et mangfoldigt liv
Bent Ole har kastet mange brød på vandet gennem et mangfoldigt levnedsforløb. Han har bl.a. virket som karl på
landet, læreruddannelse, senere lærerstillinger afbrudt af to udstationeringer
i Afrika som missionær og ulandsmedarbejder. Den sidste i Tanzania varede seks år fra 1968 til 1974.
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som ved foredrag og fortælling og samvær på forskellig vis, hvor humoren altid er den varme klangbund når Bent
Ole ødsel og gavmildt deler ud af sin
viden og livserfaring.
Hver især har vi måske oplevet at kaste
vort brød på vandet og få det tilbage?
Eller vi har erfaret, hvad det betød for
os, at en anden kastede sit brød på vandet for os? Og på forundelig vis synes
jeg ordene fra Prædikernes bog og deres betydning falder i tråd med Jens Sejer Andersens sang „Hvor du sætter din
fod“ der er skrevet til Viborg Gymnastikog Idrætshøjskoles 50 års jubilæum i
2001. Med ordene her og sangen, ønskes Bent Ole Pedersen til lykke med
den halvrunde dag. Og vi andre kan
lade os inspirerer af såvel Bent Ole, som
sangen, der er på bagsiden af bladet, og
således „Kaste vort brød på vandet“

Flere år senere, da Bent Ole var blevet
præst tog han to år til Grønland i begyndelsen af 1990’erne for at fungere
som præstevikar i Nuuk. Uddannelsen
til præst kom i hus i 1970’erne, hvor der
var præstemangel, og derfor oprettede
kirkeministeriet en særuddannelse.
Denne uddannelse tog Bent Ole og var
herefter både lærer og præst på Venø.
Efter otte gode på Limfjordsøen havde
Bent Ole fået lyst til at være præst på
fuldtidsbasis og fik i 1987 embede i
Sahl-Gullev sogn. Og på Bjerringbroegnen virkede han frem til sin pensionering som 70 årig i 2004. Men Siden
da er det blevet til utallige vikarjobs og
foredrag. De seneste godt tre år har vi
her i valgmenigheden nydt godt af Bent
Oles „kasten sig omkring med brød på
vandet.“ Dette såvel fra prædikestolen

Ronald Risvig
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Foto: Privat

Peter Hedegaard takker af

Peter Hedegaard

Den 16. juni holder Valgmenighedspræst Peter Hedegaard afskedsgudstjeneste i Holstebro Valgmenighed.
Efter fjorten år som præst i det vestjyske, har Peter valgt at gå på pension.
Før Holstebro var Peter gennem en årrække først præst i Dalum og senere
højskoleforstander på Ryslinge Højskole. Gennem alle årene har Peter
været aktiv med undervisning, foredrag
og bestyrelsesarbejde i flere sammenhænge. Ligesom han i to omgange var
opstillet som bispekandidat. Først i Haderslev Stift og senest ved bispevalget i
Viborg Stift i 2015. Så nu, hvor Peter kan
skrive pensionist på visitkortet, kan han
sikkert også skrive mange aftaler om
foredrag ind i kalenderen. Således hverken tror eller håber vi, at vi har set og
hørt det sidste til Peter.
Efter gudstjenesten den 16. juni kl.
10.00 i Holstebro Valgmenigheds Kirke
er der afskedsreception i valgmenighedens lokaler i Skolegade i Holstebro.
I Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
har vi valgt ikke at afholde gudstjeneste denne dag, da vi tænker der kan
være flere fra valgmenigheden der gerne
vil deltage i såvel gudstjenesten som
afskedsreceptionen.
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Højskoledage Midt- og Vestjyske valgmenigheder på Liselund den 29. august
– 1. september
På kurset som de Midt-og Vestjyske
valgmenigheder arranger i fællesskab er
der bl.a. foredrag ved forfatter og oversætter Niels Brunse om „Shakespeare i
dag“ Billedhugger Laila Westergaard
om „Dialog mellem sten og billedhugger“ Forfatter og foredragsholder Erik
Lindsø fortæller om, at: „Det overfladiske ikke må stikke for dybt – om folkelighed og populisme“ Der er tur til vikingeborgen Trelleborg. „Den nye højskolesangbog“ kommer tidligere højskoleforstander og formand for sangbogsudvalget Jørgen Carlsen og fortæller
om. Forfatter Jens Blenstrups foredragstitel er: „Om mit forfatterskab.“ Desuden er der gudstjeneste og en tur i
Grundtvigs fodspor, sang og musik.
Dejlig mad og samvær
Der er lagt program ud i kirkerne, ligesom man kan kontakte Ronald Risvig
for nærmere oplysninger. Tilmeldingsfrist er den 1. juni. Pris – alt inkl.: Enkeltværelse. Kr. 4.200,000 Delt dobbeltværelse kr. 3.900,00 Der arrangeres fælles kørsel med opsamling ved
hver valgmenighed. De nærmere forhold om fælles transport oplyses senere.

Læs om Liselund på www.liselund.dk

Arrangementer
Aulum-Vinding-Vind
Valgmenighed
Pris inkl. transport- entre, guidet rundvisninger og frokost kr. 250,00 for
voksne på 18 år eller derover. For øvrige kr. 100,00 I tilfælde af privat transport er prisen for voksne kr. 200,00
Drikkevarer og evt. eftermiddagskaffe
betales særskilt.

17. marts Kirkekaffe i Præstegården
kl. 14.30 ef ter dagens gudstjeneste
23. marts Udflugt til Ribe en dag for
voksne og børn. Sammen med lokale
og vidende guider skal vi på byvandring
og opleve den helt specielle stemning
mellem de gamle huse og hører fortællinger om Danmarks ældste by med
mange personligheder som f.eks. Jacob
A Riis, der rejste til Amerika og med sine
fotografier påvirkede sociallovgivningen. Ligeså om Ribes betydning som
handelsby og Domkirke by. Byen hvor
vel nok Danmarks kendteste heks Maren Spliid blev brændt i 1641. Efter byvandringen besøger vi Domkirken og får
fortællinger om kirken og dens historie.
Herefter er der bestilt bord på en af byens restauranter, hvor der er buffet med
varme retter, salatbar og is til dessert.
Efter maden er der cirka en time på egen
hånd inden vi mødes på Ribe Vikingemuseum. Her er der også en guidet rundvisning. Ved 25 deltagere eller derover
arrangeres der fælles bustransport. Ved
færre deltagere end 25 arrangeres der
privat kørsel. Dette oplyses efter
tilmeldingsfristen.

Foto: Privat

Der er afgang fra Præstegården kl.
09:00 og hjemkomst cirka kl. 17:30
Tilmelding senest den 13. marts. til
Ronald på telefon 97 47 24 13 eller email: ronald-risvig@hotmail.com Betaling sker ved tilmelding og indsættes på
konto 7617 – 1007891 eller Mobile
Pay 54617. Kan man ikke betale på en
af de nævnte måder aftal da nærmere
med Ronald.

Gågaden i Ribe
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28. marts Generalforsamling i
LandsbyCenterVind kl. 19:30 Der begyndes med gudstjeneste i Vind Kirke kl.
18.30 Se indkaldelse til generalforsamling
her i bladet på side 3

18. april Skærtorsdag
var den aften Jesus indstiftede nadveren
og bekræftede sit fællesskab med sine
disciple og med os. Efter Gudstjenesten
spiser vi sammen og festligholder og markerer således også vort folkelige fællesskab.
Vi holder måltidet helligt, som noget der
er med til at konstituerer det menneskelige fællesskab, både det der rækkes os i
kirken og der, hvor vi deler bord udenfor
kirken. Vi begynder med Gudstjeneste i
Aulum Kirke kl. 16:00 Herefter spisning,
sang og samvær i præstegården. Aften
slutter kl. 21.00 Pris for spisning – to retter samt kaffe/ the og kage – og drikkevarer kr. 200,00 Tilmelding senest den 11.
april til Ronald på telefon 97 47 24 13
eller e-mail: ronald-risvig@hotmail.com
Betaling sker ved tilmelding og indsættes
på konto 7617 – 1007891 eller Mobile
Pay 54617. Kan man ikke betale på en
af de nævnte måder aftal da nærmere
med Ronald.

Foto: Privat

10.april På slædefart med Sirius.
Peter Østergård, der stammer fra Vind
egnen, gjorde tjeneste ved Sirius Patruljen i sammenlagt 30 mdr. fra 2010-13,
kommer og fortæller om dette specielle
arbejde. Det er historien om den danske
håndhævelse af området og hvorfor det
stadig er nødvendigt i dag. Med billeder
og fortælling vil Peter tage os på en af de
helt sjældne rejser. Efter kaffepausen bliver der mulighed for spørgsmål til og samtale med Peter, der i dag nyuddannet maskiningeniør og ansat ved Langelands Forsyning som projektingeniør.
Aftenen afholdes i Sørvad Kultur og Fritidscenter og begynder kl. 19:00
Pris inkl. kaffe/ the kage og bolle kr. 80.00
Børn og unge under18 år. Kr. 40,00 Der
er ingen tilmelding – mød blot op.

Sirius patruljen
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5. maj Frihedsgudstjeneste
i Aulum Kirke kl. 19.00
Vi markerer Danmarks befrielse og friheden som noget der konstant skal vindes.
Det er temaet for gudstjenestens salmer
og prædiken og for gudstjenestens midte,
hvor vi synger sange der folkeligt og alment menneskeligt forholder sig til frihed
som begreb. Ronald Risvig er præst, desuden medvirker organist Jane Vennersdorf
og valgmenighedens kirkesangere Ninna
Særkjær og Kristina-Elisabeth K. Laursen
Efter Gudstjenesten er bestyrelsen vært
ved en kop kaffe/the og kage.

5. juni Grundlovsmøde
i præstegårdshaven kl. 14:00 – 16:30
Årets taler er Kurt V. Andersen, der er
historiker og har virket som højskolelærer og forstander inden han gennem 17
år var valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg, hvor han stoppede i 2014. Kurts
oplæg til dagen lyder sådan:

Det spørgsmål vil talen forsøge at belyse historisk og aktuelt.
Før talen synger vi et par sange og efter
kaffepausen er der mulighed for spørgsmål, samtale og debat med Kurt V Andersen. Dagen rundes af med fællessang.
Pris: inkl. kaffe/ the og brød kr. 50,00
Der kan købes drikkevarer. Der er ingen tilmelding – mød blot op.

„Frihed er hvad tjener os bedst,
Frihed, men ikke som ild og vand,
pest hunger og ødeland,
frihed, men ikke som ulv og bjørn,
ikkun som voksne menneskebørn“

Foto: Privat

Denne strofe er skrevet af Grundtvig.
Citatet rummer et alvorligt og altid nærværende spørgsmål: „Kan det gode som
friheden er misbruges eller er det sådan,
hvor der er frihed, der tager sandheden
vare på sig selv?“

Kurt V. Andersen
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Få prædikenen som mail
Har du lyst til at få prædikenen direkte
på mail, for at læse den i ro og fred med
tid til refleksion, så send din e-mail
adresse til ronald-risvig@hotmail.com,
og du modtager ugens prædiken efter
gudstjenesten.
Foto: Ulla Skovsbøl

Meddelelser fra præsten

Ronald Risvig

Ferie
Jeg holder ferie den 22.- 28. april og den
20. – 28. juni, de nævnte dage inkl. I
begge perioder varetager Bent Ole Pedersen gudstjenesterne. For andre kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse kontaktes præsterne ved Holstebro Valgmenighed Margrethe
Dahlerup Koch telefon 21 14 36 58 og
Peter Hedegaard telefon 23 67 88 22

Skriv - eller kom med forslag
til stof i bladet
Kirkebladet udkommer tre gange om
året. 1. marts., 1. juli., 1. november. Alle
er velkomne til at sende indlæg.
Ligesom du er velkommen til at komme
med forslag til stof, der kan bringes i bladet. Du kan også henvende dig personligt til Ronald, der gerne hjælper med at
gøre stoffet klar til bladet. Indlæg til næste nummer skal være fremme senest den
1. juni 2019. Indlæg sendes til
ronald-risvig@hotmail.com
Ønsker du fælles transport eller at gøre
brug af kirkebil
Ved Gudstjenester og arrangementer,
der ikke er i valgmenighedens eget regi,
og hvor nogle af jer måske har brug for
transportmuligheder, da kan Ronald
kontaktes. Han vil så sørge for fælles
kørsel eller bestilling af taxa. Kontakt
Ronald i god tid og gerne senest en uge
før selve arrangementet.
Telefon 97 47 24 13
Kirkebil kan benyttes til alle Gudstjenester og arrangementer ved dagen forinden at ringe til: Tommys Taxi,
Telefon 97 47 14 00. Der betales 10. kr. til
chaufføren

Besøg af eller på besøg hos præsten
Jeg kommer gerne på besøg, så sig endelig til, om I ønsker besøg. Det kan
både være til en uformel samtale og til
mere alvorlige emner, I gerne vil tale om.
Husk præsten har tavshedspligt. Og jeg
modtager gerne besøg her i præstegården, såvel aftalte som spontane. I er altid velkomne til at kigge ind.

18

„LØB EN FRELSER“

er helt ude i tovene på grund af sin lemfældige omgang med loven og nu er på
vej til at blive afsløret. Det er her Mads
siger til Ingeborg, som han fornemmer,
står ham nær midt i det der tynger ham:
„Hvad skulle jeg da gøre uden dig“.
Da lyder det evangeliske svar fra Ingeborg: „Du skal aldrig gøre noget uden
mig“
Det er den sandhed, der åbenbares for
os med Jesus. At vi skal, aldrig gøre noget, uden Han er med os.

Prædiken Nytårsdag
den 1. januar 2019 Aulum Kirke
Af Valgmenighedspræst Ronald Risvig

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: „Da otte dage var gået, og
han skulle omskæres, fik han navnet
Jesus, som han var blevet kaldt af englen,
før han blev undfanget i moders liv.“
Luk 2,21
Salmer: DDS nr. 108 – 426 – 587 – 28 - 712

Frelst til at løbe
Med Jesus vises vi, hvad et sandt menneskeliv er. Julenat - midt i mørket blev
os en frelser født og nu sættes der navn
på, for Jesus betyder: „Herren frelser“. Og
„Herren frelser“ betyder, at vi er frelst til,
at leve livet til glæde og gavn for vor næste. Vi er frelst til; „At løbe en frelser“ Frelsen er en frisættelse til liv – det liv Jesus
var bestemt til før tidernes morgen.
For Hans navn og dermed Hans bestemmelse var givet før han blev undfanget i
moders, liv som vi hører det i dagens
evangelium. Det er også vor livs bestemmelse og bestemmelsen er givet, før undfangelsen i moders liv.
Og det evige ja der er indeholdt i frelsen
og som Gud ved sin Søn giver til os, det
er, hvad der siges ja til ved dåben. Ved
konfirmationen bekræfter vi med egne
ord, at vi modtager og siger ja til Guds ja
til os mennesker – og ved hver en nadver lyder det: „Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til
stadfæstelse i troen på syndernes forladelse“

„Han løb en frelser“ Sådan sagde vi, når
vi som børn spillede rundbold og der var
en på holdet, der løb hele vejen rundt
inden bolden blev kastet tilbage til basen og griberen råbte: „Død!“ Når løberen nåede hele vejen rundt betød det,
at de der var døde blev sat fri – de var
frelst. Sådan er det med Jesus, han ikke
bare løb - men løber en frelser. Det er
det vi bl.a. hører i missionsbefalingen der
lyder ved hver en barnedåb. „Og se, jeg
er med jer alle dage indtil verdens ende“
(Matt. 28,18-20)
Eller folkeligt udtrykt i omkvædet fra sangen „Børn er stærke frø som spirer“, hvor
det lyder:
Ikke et ja
fra tid til anden,
men et bestandigt ja
til hinanden
Eller som det lyder til Matadors Mads
Skjern fra hans hustru Ingeborg, da han
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Sådan er Guds ja skænket os og sådan
holdes vi igen og igen fast på vort ja til
Guds ja til os.
For sådan er vi indfældet i Guds evighed
midt i tiden og vort jordiske liv. Det er
vor frelse. Det er bare langtfra altid vi efterlever det ansvar der følger med frelsen og det at være indfældet i Guds evighed.
Vi kan jo hver især prøve at gøre vort
livs regnestykke op for året der lige er
udrundet. Der er nok både røde tal på
bundlinjen og røde ører i spejlet. Et er
sikkert, vi har aldrig gjort nok. Vi kan også
lytte til Kim Larsen, der i sangen „Den
lige vej“ gør sit livs regneskab op og dermed giver han ord til vort regnskab, som
jo altid er vort livs samlede opgørelse
uanset tiden på året eller i livet. I sangen
„Den lige vej“ synger han:

ning overfor det „som ingen husker“ Der
er ganske enkelt noget der ikke skal eller
måske heller ikke kan nævnes – det ligger der bare.
Og selverkendelsen forsætter, som en
naturlig følge af den indsigt; at uden Vor
Herre farer vi vild i livet – Derfor: Uden
tilgivelse – uden nådens fortegn for vort
liv, da vil vi mennesker gå i opløsning –
derfor lyder det i Larsens sang;
Så vis mig nåde og miskundhed / der var
momenter af kærlighed / og øjeblikke
hvor mit mismod ikke tyngede mig ned
Det er, hvad Larsen og vi med ham, har
brug for Nåde og Miskundhed. Begge
begreber hører med til frelsen: Nåden er,
at Gud i sin uudgrundelige kærlighed er
kommet og kommer os mennesker til
undsætning og frelser os fra undergang.
Det er Gud som af sin nåde fornyer vort
liv der hvor det elles synes tabt der hvor
der er røde ører når vi ser os selv i spejlet
og røde tal på bundlinjen når vi får set
og talt ordenligt og oprigtigt efter. På
samme måde med ordet miskundhed,
der stammer fra middelalderen og er afledt af et ældre udtryk, nemlig
„miskund“, der betød nåde. Andet led
af ordet altså „kund“ betyder at „tilregne“ eller at „give ansvar for“ Men
netop det at kunne tilregne og give ansvar har timelighedens karakter og hører menneskelivet til.Derfor er der tale om
miskundhed – for benægtelsen „mis“
tager netop det timelige ansvar fra os
mennesker. Ikke sådan at vi ikke står til
ansvar for vort liv Men netop ved, at
Gud i sin nåde og miskundhed ved sin
søn, tager det på sig, som vi ikke kan ændre og ikke kan bære. Og da er vi frelste

Når mit regnskab det skal gøres op / så
tror jeg nok / vor Herre får en prop / for
jeg har syndet / så det stod i stænger /
men det vil jeg ikke længere /
En herlig underfundig humor er her på
færde, der gør, at vi kan rumme vor egen
utilstrækkelighed og se året og livet i øjnene, som det nu blev.
Og selverkendelsen hos Larsen er til at
få øje på når han fortsætter med at synge:
Jeg er ikke en af de flinke / det tør jeg
sige uden at blinke / der er sikkert flere
minusser end plusser / plus det løse som
ingen husker.
Nåden som fortegn
Humoren er med hele vejen, for det løse
som ingen husker, det er alt det, som vi
ikke ønsker at huske og derfor har vi
nogle gange, en helt bevidst fortræng20

Og vel og mærke uden vi mister tyngden i vort liv med hinanden. Det er Gud
der frelser os til at kunne leve med vor
skyld og ansvar. Det er Guds storhed –
det er Guds miskundelighed.
Det er også derfor Kim Larsen kan synge:

menneske der stod os nær, selv der kan
vi blive mindet om, at det magtede vi
ikke.
På samme måde som Peter, Jesu discipel, der havde svoret troskab til sin Herre.
Men i stedet for at „løbe en frelser“ for
sin Herre, så stak Peter halen mellem
benene og løb den modsatte vej – Så
der deler Larsen og vi skæbne med Peter. Den Peter der med sin fornægtelse
af sin Herre, løb den modsatte vej – det
gjorde han hele tre gange inden hanen
havde galet to gange.

Og jeg gik den lige vej / op til himlen op
til dig / men for det meste / var det ligesom som det gik den anden vej /
Den lige vej til Gud det er netop der, hvor
vi i kraft af Guds godhed erfarer, hvad
det vil sige at være menneske med plusser og minusser – og dog er båret af Gud
Også når vi, som Larsen siger: „For det
meste gik det den anden vej.“ For selvom
vi ligesom Larsen har et forsæt måske et
nytårsforsæt om ikke at synde længere
– Så ved vi godt, at på bundlinjen, da
holder det ikke Derfor er omkvædet i
„Den lige vej“

Sådan er det: Vi mennesker gør vores
beregninger inden vi handler og ser,
hvad der kan betale sig. Vi gør os også
tanker om – om dem vi nu evt. skal „løbe
en frelser“ for, om de nu også har fortjent
det. Sådan falder vi alle i gryden af fortvivlelse, synd og ufred.
For der, hvor vi ikke lever vort livs bestemmelse, der hvor vi ikke tror os indfældet i Guds evighed og løber fra vort
ja til Guds Nåde og Miskundhed - der
hersker tomheden.

Så vis mig nåde og miskundhed / der var
momenter af kærlighed / og øjeblikke
hvor mit mismod ikke tyngede mig ned
Livet er nyt
Sådan er det, livet er nyt og freden og
frelsen er skænket os når vi tør tro på
Guds ja til os. Derfor giver det god mening, at vi her ved det nye års begyndelse
hører at Han fik navnet Jesus der betyder „Herren frelser“

Sådan hersker tomheden for Kay i H.C.
Andersens eventyr „Snedronningen“.
Han blev ramt af djævlens troldsplinter i
sit hjerte. Herefter vendte han om på
godt og ondt – smukt og grimt. Hvor der
før herskede godhed – var det nu det
infame og beregnede der var hans målestok. Hjertet blev, som der står i eventyret „Ligesom en klump is“

For, som sagt, så ved vi godt, at vi ikke
magter at „løbe en frelser“ Selv der, hvor
vi mente at ville „løbe en frelser“ for et
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Og Gerda som Kay ellers elskede gled
han bort fra. Og han svigtede deres
fællesskabs renhed, da han på den store
plads i byen legede med sin kælk og lod
sig lokke af „Snedronningen“ og lod sin
kælk binde fast til hendes kane. Da hun
kørte ud af byen blev han hængende
bagefter, selvom en rest af livet med
Gerda bød ham at bede sit fadervor, så
kunne han kun huske den store tabel.

„Gerda! Søde, lille Gerda, hvor har du
været så længe og hvor har jeg været?“
Det samme kan vi spørge os selv om, når
året eller tiden rinder ud: „Hvor har vi
været?“ Har vi løbet forvildet rundt eller
løb vi en frelser? Var vi der, hvor der var
momenter af kærlighed – gik vi den lige
vej eller var det som om det mest gik den
modsatte vej?
Tror vi på, at vi alle er Guds børn ved
troen, i Kristus Jesus. Tror vi, der er døbt
til Kristus, og har iklædt os Kristus, at det
ikke kommer ikke an på at være jøde
eller græker, på at være træl eller fri, på
at være mand og kvinde, som det lyder i
dagens epistel. Og som omsat til nutid
kunne lyde: Tror vi, at det ikke kommer
an på om vi er rig eller fattig, flytning eller fastboende eller hvilken som helst
modsætning vi kan finde på at opstille.
Spørgsmålet er: Tror vi på at vi alle tilhører Kristus og alle lever under Hans Nåde
og Miskundhed og vil vi dele den med
hverandre?
Det må vi hver især gøre op med os selv
mens vi kan prise os lykkelig over at Han
fik navnet Jesus. Som den sidste salme
ved årets første gudstjeneste på årets
første dag, skal vi synge „Vær velkommen Herrens år“ Her synger vi om
Sandheds Gud. Nådens Gud. Fredens
Gud og Fader Gud.

Gerda løb en frelser
Der var også momenter at kærlighed i
Kays og Gerdas liv, som I Larsens og vores – men vi lader os narre og i stedet for
den lige vej, så lokkes vi den modsatte
vej. Hele „Snedronningen“ skal ikke genfortælles her, men måske husker I at
Gerda drager ud i verden for at finde sin
fortabte Kay. Gerda er villig til at „løbe
en frelser“ ja til verdens ende, for at genfinde Kay. På sin vej ud i den store verden, møder hun blandt andet røverpigen, der ikke fatter, at nogen gider løbe
til verdens ende for sådan en som Kay.
Røverpigens tankegang er at Kay jo ligger som han har redt og det må så blive
hans egen sag. Men Gerda gider og hun
når efter mange trængsler frem til Snedronningens is-slot. Her går Kay og lægger figurer i forstands is-spillet men han
kan ikke finde det ord, som han gerne
vil det ord „Evigheden“ er det, og som
ville sætte ham fri. Da Gerda ser Kay der
er ganske kold og stiv da græder hun og
hendes tårer falder på hans hjerte og i
hans øjne de varme tårer tør Kay op og
trodsplinterne triller ud af Kays hjerte og
øjne og han genkender Gerda og jubler:

Og hver af de fire strofer slutter med ordene: „Velkommen Nytår og velkommen her“… for Han der frelser gør med
sin Nåde og Miskundhed Alt Nyt.
Glædelig Nytår - Amen
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Aulum Vinding Vind

Valgmenighed
Gudstjenester

03. marts
10. marts
17. marts
24. marts
28. marts

Fastelavn
1.søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste

Vinding
Vind
Aulum
Vind
Vind

kl. 10.30 Ronald R
kl. 10.30 Ronald R
kl. 13.30 Ronald R (Kirkekaffe i præsteg.)
kl. 10.30 Ronald R
kl. 18.30 Ronald R (Generalforsamling Se omtale)

07. april
14. april
18. april
19. april
21. april
28. april

Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
1. søndag efter påske

Aulum
Vinding
Aulum
Vinding
Vind
Vind

kl. 10.30 Bent Ole P
kl. 10:30 Ronald R (Husorkestret medvirker)
kl. 16.00 Ronald R (Efterflg. spisning. Se omtale)
kl. 10:30 Bent Ole P
kl. 10.30 Ronald R
kl. 10.30 Bent Ole P

05. maj
12. maj
17. maj
26. maj
30. maj

Frihedsgudstjeneste
Aulum
3. søndag efter påske
Aulum
Bededag
Vinding
5. søndag efter påske
Vinding
Kr. Himmelfart Store Torv i Herning

02. juni
09. juni
16. juni
23. juni
30. juni

6. søndag efter påske
Pinsedag
Holstebro Valgmenighed
1. søndag efter tri.
2. søndag efter tri.

kl. 19.00 Ronald R (Se omtale)
kl. 10.30 Ronald R
kl. 10.00 Ronald (Konfirmation Bemærk tidspunkt)
kl. 10.30 Ronald R
kl. 14.00 „Himmelske dage på heden“ Se omtale

Aulum
kl.10.30 Bent Ole P
Vinding
kl. 10.30 Ronald R (Husorkestret medvirker)
kl. 10.00 Peter Hedegaard (Se omtale)
Vinding
kl. 10:30 Bent Ole P
Vind
kl. 10:30 Ronald R

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
05. marts Sørvad Plejecenter kl. 10:30
19. marts Kastaniegården kl. 10.15 Birketoft kl. 15:00
02. april Sørvad Plejecenter kl. 10:30
23. april Kastaniegården kl. 10:15 Birketoft kl. 15:00 (Bent Ole Pedersen)
07. maj Sørvad Plejecenter kl. 10:30
14. maj Kastaniegården kl. 10:15
21. maj Birketoft kl. 15:00
Hvor andet ikke er nævnt er det Ronald Risvig der er præst
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Hvor du sætter din fod

Hvor du sætter din fod,
drysser frø af de drømme du driver imod.
Ved de veje du finder,
vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring eller står og slår rod,
bli´r der spor af din fod.
Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmen´skes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton:
Det er lagt i din hånd.

Du er en del af os.
Der skal mere end én til at elske og slås.
Vil du yde dit bedste
for dig selv og din næste,
må du vælge hver dag mellem tillid og trods:
Er det mig eller os?

Vil du vugge dit skød,
går du med i en dans som fra skabelsen lød.
Vores fremtid bli´r farvet
af den klang du har arvet.
Det er slægternes rytme der rører dit kød,
med musik i dit skød
.
Når du husker at le,
lukker hovedet sig op og gi´r lyset entré.
Vi begriber med latter
hvad logik ikke fatter.
Det er ligesom et kærtegn fra livets idé
når du vover at le.

Fra din tå til din top
er du skabt i et stykke der ikke går op.
Hvad du gi´r til det fælles
bli´r til mer´ end der tælles.
Det la´r tro, håb og kærlighed vokse og nå
fra din top til din tå.
Tekst: Jens Sejer Andersen 2001
Musik: Sigurd Barrett 2001
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