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Nytår (Uddrag af prædiken til Nytårsdag
2007)
Evangelietekst:
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 (Lukasevangeliet kapitel 2 vers 21)
Det er tiden for nytårsbetragtninger.
Nytårstid er tid for betragtninger og
vurderinger. Både på det personlige og
det samfundsmæssige plan. På det samfundsmæssige plan gøres der status lige
fra økonomien og kulturen til det
moderne menneskes situation i en
stresset hverdag.
På samme måde som der ved
nytårstid gøres status over det år, der
er gået, er nytåret også tiden, hvor vi
tænker fremad mod det nye år. Der er
noget nyt og friskt ved at begynde på et
nyt år.Vi tænker over, hvad vi gerne vil
med det nye år - og vi begynder at
planlægge. Om det, vi planlægger, kommer til at ske, er slet ikke sikkert, for
fremtiden er som bekendt uvis. Men
her ved nytårstid er det hele nyt og lige
begyndt og tiden har endnu ikke kunnet skuffe vore forhåbninger.
Hvilket navn vi end sætter på vores
nytårsbetragtninger, om de er vurderinger, omvurderinger, nytårsfortsætter
eller forudsigelser, så har de det til fælles, at de ikke rummer noget budskab.
Måske vores nytårsbetragtninger kan
være nyttige nok for os selv og hjælpe
os til at komme til afklaring, men noget
nytårsbudskab rummer de ikke.
Her forholder det sig anderledes
med nytåret i kirken. Isoleret betragtet
kan man sige, at Nytårsdags evangelium
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kun er en kort notits, der konstaterer,
at Jesus i overensstemmelse med jødisk
lov en uge gammel bliver omskåret og
får navn. Om ethvert navn gælder det,
at det får fylde og indhold af den person, der bærer det. Når det, at Jesus får
navn bliver et budskab til os på Nytårsdag, har det at gøre med den virkelighed, som Jesus med sit liv og sin skæbne fylder navnet Jesus med.
I en novelle kredser Karen Blixen
om det, som Jesu navn får betydning af.
Fortællingen handler om en rig kinesisk
tehandler, hvis eneste lidenskab er penge og regnskaber. Da tehandleren blev
gammel og syg og ikke kunne sove om
natten, fik han sin skriver til at læse op
af regnskaberne. Det lindrede hans
smerter og fik nætterne til at gå. Først
læste skriveren op af de aktuelle regnskaber. Da han havde været igennem
dem, begyndte han at læse op af alle de
tidligere regnskaber.
Da skriveren så også havde været
alle tidligere regnskaber igennem, måtte han finde på noget andet at læse op,
så tehandleren kunne komme igennem
nætterne.
En nat læste skriveren op af den
gammeltestamentlige profet Esajas’
bog. Han læste det afsnit, hvor profeten
forudsiger Jesu komme. Kapitlet, der
lyder sådan: Ødemarker skal blomstre og
frydes, de afmægtige hænder skal styrkes,
de mismodige hjerter oplives, de blinde
skal se, de døve høre, den halte springe
omkring og de stumme synge med fryd;
for vand bryder frem i ørkenen og bække
på den øde mark.

Den gamle tehandler troede kun på
facts og regnskaber. Han havde aldrig
læst andet end regnskaber. Derfor havde han noget svært ved at forholde sig
til det, der blev læst op for ham fra Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente. ”Er
det sket i virkeligheden? Eller er det
noget, som skal ske? Eller er det noget
et menneske, skal foretage sig for at
disse ting kan blive til noget?”, spurgte
tehandleren skriveren om. Da måtte
skriveren svare tehandleren, at det er
sket. Det er virkeligt. Den religiøse virkelighed er af en anden art end regnskab og tal, men den er ligeså virkelig.
Det er den religiøse virkelighed, Jesu
navn rummer for os. Jesu navn rummer,
at der er en virkelighed, der er større

end den virkelighed, vi kan skimte og at
vi hører til i den virkelighed.
Signe Paludan

At fejre nadver:
Vor Herre Jesus Kristus i den nat,
da han blev forrådt, tog brødet,
takkede og brød det, gav sine
disciple det og sagde: »Tag dette
og spis det; det er mit legeme, der
gives for jer: Gør dette til min ihukommelse!”
Ligeså tog han også kalken
efter aftensmåltidet, takkede gav
dem den og sagde: ”Drik alle heraf; denne kalk er den nye pagt i
mit blod, som udgydes for jer til
syndernes forladelse: Gør dette,
så ofte som I drikker den, til min
ihukommelse«.
Nadveren er et af kirkens sakramenter.
Sakramente betyder ”hellig handling”,
altså en handling, hvor Gud virker. Et
sakramente består af en synlig handling
og en usynlig handling. Den synlige

handling i nadveren er, at du får brød og
vin. Den usynlige handling er, at Kristus
er nærværende.
Vi holder nadver, fordi Jesus opfordrede os til at gøre det, så vi kunne
mindes ham. Ved nadveren siger
præsten først de ord, som står øverst.
De kaldes indstiftelsesordene. At indstifte betyder at grundlægge. Da Jesus
sagde disse ord, grundlagde han nadveren. Ved nadveren mindes vi, at Jesus
døde for os, og hvad det betyder for os
i dag, nemlig at vi får tilgivelse for alt,
hvad vi ikke magter. I nadveren genoplever vi den betydning, påsken har.
Når du tager imod brødet og vinen,
kan du lægge alle krav og al præstationsangst bag dig. Ved nadveren er
det ikke dig, der gør noget for Gud –
det er Gud, der gør noget for dig.
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Gudstjenester i Johanneskirken
Januar
1. januar
7. januar

Nytårsdag
Nytårsmøde

13. januar
20. januar
27. januar

Sidste s.e.Hellig 3.k
Septuagesima
Seksagesima

Kl. 10.00 K
Kl. 19.30 Ved sognepræst Elof
Westergaard, Silkeborg - K
Se omtale af mødet i bladet.
Kl. 10.00
Kl. 14.00 Kurt V. Andersen
Kl. 10.00

Februar
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten

Kl. 10.00 K
Kl. 14.00 Kurt V. Andersen
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Marts
3. marts

9. marts

16. marts
20. marts
21. marts
23. marts
24. marts
30. marts

Fælles Forårsmøde med Kl. 19.30 Ved sognepræst Gunda
Bøvling Valgmenighed
Jørgensen,Vandborg - K
Se omtale af mødet i bladet.
Mariæ Bebudelsesdag
Kl. 19.30 Musikgudstjeneste i samarbejde med Bøvlingkoret - K
Se nærmere omtale i bladet.
Palmesøndag
Kl. 10.00
Skærtorsdag
Kl. 10.00
Langfredag
Kl. 10.00 Liturgisk gudstjeneste
Påskedag
Kl. 10.00
2. Påskedag
Kl. 10.00
1. s. e. Påske
Kl. 14.00 Kurt V. Andersen

K for kirkebil
Kirkebil til gudstjenester/arrangementer bestilles dagen i forvejen inden kl. 13.00.
Pris 15,- kr. Bemærk at ordningen kun er gældende indenfor Lemvig kommunes
grænser. City Taxi tlf. 97 82 14 15.

Ferie og fridage:
Jeg holder fri fra den 19-22. januar, fra den 7. -11. februar samt fra den 25. marts31. marts.
Embedet passes af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, Bøvling, tlf: 97 88 56 50.

Lemvig Valgmenigheds hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Møder og arrangementer
Mandag den 7. januar kl. 19.30 – Nytårsmødet
Gudstjeneste og foredrag ved sognepræst Elof Westergaard, Silkeborg.
”Peter i Vestjylland.”
Med udgangspunkt i Valgmenighedens altertavle, alterbilledet, der forestiller Kristus, der vandrer på Genezareth sø, vil Elof Westergaard tale om kunst og kristendom. Elof Westergaard udgav i 2005 bogen ”Opstandelsens billeder”, som i en række essays behandler billeder og tekster, der udtrykker det kristne håb.
Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30 i Ramme Kirke
Den ny Kirkehøjskole - Lemvig Provsti.
Gud Helligånd v/ sognepræst Poul Ivan Madsen.
Helligåndsbilleder og – symbolik v/ højskolelærer Lisbeth Filtenborg.
Onsdag den 23. januar kl.19.00 – Litteratur
Vi vil læse Martin A. Hansens ”Løgneren”
Lørdag den 2. februar fra kl. 9.30-15.00 – Konfirmanddag for Midt- og
vestjyske valgmenigheder i Lemvig
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30 – Månedsmøde
Karen Blixens liv og forfatterskab
v/sognepræst Lone Olsen,Vesløs.
Med udgangspunkt i fortællingen om Karen Blixens liv vil foredraget belyse hendes
forfatterskab med særligt henblik på skæbnesynet.Alle Karen Blixens store fortællinger har sit afsæt i en tydning af skæbnen - og de mange temaer man finder i forfatterskabet, er alle sammen afledte heraf.
Foredraget vil blive afsluttet med en af skæbnefortællingerne.
Onsdag den 6. februar kl.19.00 – Litteraturkreds
Martin A. Hansens ”Løgneren”
Torsdag den 7. februar kl. 19.30 i Lemvig kirke
Den ny Kirkehøjskole - Lemvig Provsti
Troen på en treenig Gud v/ sognepræst Poul Erik Knudsen.
Treenigheden i salmebogen v/ sognepræst Birgitte Krøyer.
Onsdag den 20. februar kl.19.00 – Litteraturkreds
Martin A. Hansens ”Løgneren”
Mandag den 3. marts kl. 19.30 – Forårsmøde sammen med Bøvling
Valgmenighed
Gudstjeneste og foredrag v/sognepræst Gunda Jørgensen,Vandborg.
”Patriarken Jakob”.
Ud og hjem igen – en fortælling om, hvordan drengen blev mand.
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Onsdag den 5. marts kl.19.00 - Litteraturkreds
Martin A. Hansens ”Løgneren”
Søndag den 9. marts kl. 19.30 – Musikgudstjeneste
Bøvlingkoret opfører ”Og der blev lys” – korleder Olav Buch
- en kantate over de 7 skabelsesdage musik af Bjarne Haahr og tekst af Ester Boch.
I musikgudstjenesten vil indgå indgangsbøn og udgangsbøn, Mariæ Bebudelsesdags
tekster, fadervor, trosbekendelsen, kollekt, velsignelse og fællessalmer. Efter gudstjenesten er der kaffe i Forsamlingssalen, hvor Bøvlingkoret vil underholde med flere sange.
Fredag den 28. marts kl. 19.00
Kredsmøde i Grundtvigsk Forum – Tidligere Kirkeligt Samfund – på Skærum Mølle. Friskoleleder Torsten Johannessen, Odense taler. – Efterfølgende diskussion.

Højskole for de Midt- og Vestjyske
Valgmenigheder 2008
Fra den 11.-17. august skal vi på højskole på Uldum Højskole. Sæt allerede nu
kryds i kalenderen. Programmet ligger i våbenhuset.

Døbte:

Døde:

18/11: Casper Borup Kristensen,
Klinkby
18/11: Julie Pank Trier Lund, Birkerød
25/11: Mads Noermark Hauskov,
Gudum
02/12: Agnete Mogensen Paakjær,
Hygum

27/9:

Gudstjeneste på
dagcentret, lemvig

Gudstjeneste på
Klinkby
Bo- og dagcenter

Tirsdag den 8. januar
Tirsdag den 12. februar
Tirsdag den 11. marts

kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15

17/10:
21/10:
26/10:
01/11:
08/12:

Rasmus Bredkjær Termansen,
Lemvig
Johanne Kirstine Klinkby,
Lemvig
Tove Ingrid Nielsen, Lemvig
Tove Larsen, Lomborg
Kathrine Vestergaard, Lemvig
Thordis Thorup, Struer

Tirsdag den 29. januar

kl. 11.00

Forsamlings-salen udlejes
til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Ulla Lauritsen, tlf. 97 82 36 08 (vinter) og 97 82 36 98 (sommer)
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Gi’´ dig selv et frikvarter!
Ordet ”stres” hører vi igen og igen. Mange mennesker har da også en hverdag fyldt
af pligter og aftaler. Som reaktion herpå sukker mange efter mere tid til sig selv,
måske ligefrem efter at forkæle sig selv med noget ”wellness2, som der må betales
dyrt for.
Et besøg i kirken bliver udsat til, ”jeg engang bliver gammel og får god tid”. Men
måske er det netop nu, du har allermest brug for det frikvarter, en gudstjeneste kan
føles som. En pause, hvor tankerne kan flyve frit; hvor egne gøremål og holdninger
sættes i perspektiv gennem tekster og prædiken; hvor du kan synge med på salmer,
du har kendt i hele dit liv – eller lære nye at kende. Det varer en time og er ganske gratis!
Holder du meget af at synge, er der yderligere den mulighed at deltage i Valgmenighedens kor. Koret øver 45 minutter, inden gudstjenesten starter. Der er ingen
mødepligt – du kan deltage de søndage, der passer dig. Hør nærmere hos organist
Sidse Burchardt, tlf. 97 81 10 80.
Ingeborg Refstrup

Nyt fra bestyrelsen
Da der kan være problemer med at høre, hvad der bliver sagt i forsamlingssalen,
vil der i nærmeste fremtid blive installeret et højtaleranlæg – ud over den allerede
eksisterende teleslynge.
Evt. ideer og forslag til Valgmenighedens hjemmeside rettes til Hanne Lund og Ingeborg Refstrup.Webmaster er Ole Hanghøj.
2008 er jubilæumsår, idet Lemvig og Omegns Valgmenighed fylder 125 år. I den
anledning er der nedsat et udvalg, bestående af Signe Paludan, Daniel Eiler, Hanne
Lund og Nanna Bach. Udvalget modtager gerne forslag til, hvordan vi skal fejre jubilæet.
I 2009 skal Bøvling og Lemvig Valgmenigheder i fællesskab arrangere De grundtvigske Valg- og frimenigheders Årsmøde. Indkvartering vil fortrinsvis ske på efterskolerne, men der kan også blive behov for privat indkvartering. Årsmødet er en
stor opgave, som vil kræve mange frivillige hænder i begge valgmenighederne. For
medlemmer heromkring, som ikke tidligere har deltaget i årsmødet, er dette desuden en god mulighed for at opleve årsmødet, så allerede nu er det en god idé at
sætte kryds i kalenderen ved den 6. – 7. juni 2009. Mere herom senere.
Ingeborg Refstrup
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»Returneres ved varig adresseændring«

Afs. Lemvig og Omegns Valgmenighed
Kokholmvej 5, 7620 Lemvig

Hvem hvad hvor
Valgmenighedspræst Signe Paludan,
Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52
E-mail: spaludan@mail.dk
Valgmenighedens bestyrelse:
Formand Daniel Eiler,
Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88
E-mail: bodil-daniel@dlgpost.dk
Næstformand Ingeborg Refstrup,
Heldumvej 51, tlf. 97 82 19 12
Kasserer Gustav Madsen,
Nr. Møllevej 5, tlf. 97 82 05 96
E-mail: hvassesgaard@lemvig-vest.dk
Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115,
7680 Thyborøn, tlf. 97 83 25 26
E-mail: strierl@tdcasdl.dk
Kirkeværge Gudmund Olesen, Hyldeparken 5,
tlf. 97 89 19 49
E-mail: Guttesus@Olesen.mail.dk
Ulla Lauritsen, Havnegade 22,
tlf. 97 82 36 08 (vinter) - 97 82 36 98 (sommer)
Nanna Bach, Lemvigvej 57, tlf. 97 83 73 20
E-mail: bach_nanna@hotmail.com
Forretningsfører Aase S. Kallesøe,
Kokholmvej 5, tlf. 97 83 65 75
ask@lemvig-vest.dk
Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro
tlf. 97 81 10 80
Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,
Sollystvej 1, tlf. 97 81 11 69
Kirketjener Line Stokholm Jensen,
Kirkevej 2, tlf. 23 25 20 39

B

Kirkelige handlinger
Dåb:
Anmeldes til valgmenighedspræsten i god
tid, inden dåben skal finde sted. Barnets
fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til
sognepræsten i forældrenes bopælssogn
med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.
Vielse:
Aftales med valgmenighedspræsten i god
tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prøvelsesattest,
som udstedes af borgmesterkontoret i
én af parternes bopælskommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én
af parterne bor, med anmodning om
videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.
Begravelse/bisættelse:
Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til
begravelsesmyndigheden(sognepræsten).

Præsten træffes
Præsten har ingen speciel træffetid – mandag dog
kun efter aftale.

Kirkebladet
Udkommer 4 gange årligt: I. januar, I. april, I. juli
og I. oktober. Redaktion: Sidse Burchardt, Kirsten
Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup og
Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest den 6. marts 2008.

Besøg i hjem og på sygehus:
Alle er meget velkommen til at ringe på
egne eller andres vegne, hvis der ønskes
besøg af præsten til samtale og/eller
hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om
indlæggelser på sygehus, så I må sende
bud, hvis nogen har brug for mig.
Signe Paludan

