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Historien om en far
Jeg havde engang en underlig oplevelse,
som jeg aldrig vil glemme.
Jeg kom ind på en kro i Bergen. Jeg
var på vej hjem efter et besøg på en
norsk højskole og skulle have noget at
spise, medens jeg ventede på færgen til
Hanstholm. Det var lige efter nytår.
Jeg fandt endeligt et sted, der havde
åbent. Værtshuset lå inderst i en gyde
med gamle træhuse. De havde kun
dagens ret, som var hvide fiskeboller i
brun sovs, som kun nordmænd kan lave
det!

Bryggen i Bergen

Trods menuen var der godt fyldt op, og
der var kun én ledig plads ved et lille to
mands bord. Den anden ved bordet var
en ældre noget hærget mand med sydlandsk udseende.
Vi faldt i snak og han fortalte, at han
havde været tømrer og siden sømand.
Vi kom på en eller anden måde til at
tale om dette at være far. Han havde i
sagens natur været en fraværende far
det meste af tiden. Hvor meget blev
han rigtig opmærksom på, når han kiggede på familiens billeder – der var kun
få billeder af ham.
”Det kender jeg godt – ” sagde jeg,
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”der er heller ikke mange billeder af
mig – men det er måske fordi det
oftest er mig, der bruger kameraet.”
”Er du sikker på det” spurgte han?” –
jeg blev lidt usikker.
Han troede for sin del, at som far
lagde man navn til og ikke ret meget
mere.
Jeg gav udtryk for, at jeg var uenig,
og så sagde han ”Nu skal jeg fortælle
dig en historie om en far, som jeg
engang fik fortalt af en spansk sømand
ved navn Raphael – en fortælling, som
var overleveret gennem hans spanske
families lange historie. Han hævdede, at
hans familie og han havde historien fra
faren selv – og at den far var Josef fra
Nazaret.
Her er hvad han fortalte:
”Jeg er Josef – far til Jesus – sådan da.
Jeg var engang tømrer i Nazaret, hvor
jeg var flyttet til, fordi jeg havde hørt, at
der dér var arbejde for en tømrer.
Nazaret var en flække i en udørk.
Egentlig var min slægt fra Betlehem –
Davids by – jeg er endda efterkommer
af den store Kong David.
Den konge, som for mere end
tusind år siden slog kæmpen Goliat
ihjel med sin stenslynge og siden slog
filistrenes hære og befriede os fra vore
undertrykkere.
Dengang jeg var ung og det var
mange hundrede år efter kong David
(ja vi har styr på anetavlerne i min familie), var det romerne, som undertrykte
og behandlede os elendigt.
Så vi bad for, at en efterkommer af
David skulle komme og oprette sit
gode rige. En konge og retfærdig her-

sker, som skulle bringe fred og frihed.
En messias. Vi havde drømt i flere hundrede år – om at Gud igen ville være
med sit folk. Gode, vise og poetiske
mænd havde skiftevis skældt ud på os
og næret vore drømme i store digte.
I dag kan jeg se, at vi havde forstået
så lidt af den messianske drøm, og det
som disse mænd havde set. Vi havde
forstået så lidt af, hvad det var for en
konge – profeterne digtede om.
I århundrede havde mit folk drømt
om hans komme, men i stedet for den
tjenende Messias, som de gamle profeter have fortalt om, så havde vi alle
efterhånden, hver vort billede af en
mægtig sejrrig krigerkonge, som kunne
slå det mægtige romerske imperium.
Jeg skal lige sige, at det havde nogle folk
fra nord Teutoner og Cimbrer gjort
godt 100 år før. Men vi gik altså stadig
under det romerske åg og passede vor
dagligdag, som vi nu bedst kunne. Ind i
mellem gik vi hen i synagogen og fik lidt
ny næring for et øjeblik til vore drømme. Men ellers gjorde vi ikke noget ud
over at dagdrømme under elendigheden.
Jeg var stolt af min søn Jesus, jeg troede han måske skulle blive den nye
David. Det var jo sagt af de gamle, at
også den nye konge skulle skyde fra
samme slægt og rod som David, der
var søn af Isaj. Og jeg var jo en af
Davids efterkommere.
Så måske? Min søn Jesus var en tænksom dreng. Allerede som dreng var han
lov- og skriftkyndig, og allerede dengang, så han mest på menneskers trang
og nød i deres indre, mere end på
deres handlinger, eller alt det vi ellers
plejede at bedømme folk efter.

Det skulle vise sig, at min søn Jesus
var den nye Messias, men slet ikke som
vi havde forestillet os. Han befriede os
ikke fra vore fjender med vældige
hære, han befriede os fra noget vi mennesker ikke har så let ved at slippe fri
af ved egen hjælp. Fri af vor fortids fejltagelser og fri af at være slave for vor
selvretfærdighed.
Jeg var hans far, men havde aldrig
rigtig myndighed over ham – vi var lidt
fremmede for hinanden, husker jeg.
Jeg er nødt til lige at fortælle dig,
hvordan det begyndte alt sammen. Det
er ikke så nemt at forstå – men det var
altså sådan det begyndte.
Den romerske kejser havde forlangt, at alle skulle tælles og skrives i
skat og at det skulle ske i den by, som
vores slægt oprindeligt kom fra.
Jeg var forlovet med Maria og vi
skulle holde bryllup det følgende forår,
så det var ikke så belejligt at skulle rejse til Betlehem midt på vinteren. Det
kom noget på tværs – men det blev
meget mere kompliceret. For en dag,,
medens jeg arbejdede i mit værksted
blev døråbningen mørk. Det var Maria
der stod i døren, hun kom der ellers
aldrig alene, det syntes Anna og Joakim
ikke om, for hvad ville naboerne ikke
tænke.
Nu stod hun så med lyset i ryggen
og sagde med usikker stemme: ”Josef
jeg er meget bange for, at du ikke vil
tro på det, jeg nu er nødt til at fortælle dig.” Jeg sagde, lidt overmodigt
måske, at jeg ville tro på hvad som
helst, hun fortalte mig.
Hun fortalte at en engel havde vist sig
fortsættes side 4
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– fortsat fra side 3

for hende og havde sagt ”Frygt ikke
Maria! du har fundet nåde for Gud, og
se du skal undfange og føde en søn, og
du skal give ham navnet Jesus. Han skal
blive stor og kaldes den højestes søn
og Gud Herren skal give ham Davids hans faders trone. Han skal være konge over Jakobs hus, og der skal ikke
være ende på hans kongedømme.”
”Hvorledes skulle det gå til – jeg ved
jo ikke af nogen mand” sagde jeg, og
engelen svarede mig:
”Helligånden skal komme over dig,
derfor skal det barn som fødes også
være helligt – Guds Søn”.
Jeg stod og så på hendes skygge og
forstod ikke, hvad hun havde sagt. Jeg
gik nærmere og så tårerne stige op i
hendes øjne, da hun så at jeg ikke delte hendes glæde, og med fortvivlelse i
stemmen sagde hun: ”Josef, Josef – du
tror mig, gør du ikke?”
”Maria – det er den mest fantastiske
umulige historie jeg nogensinde har
hørt, hvordan skulle jeg kunne tro på
den?”
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Hun skulle føde et barn, og jeg var
ikke faren – og brylluppet kunne hun
godt glemme, sagde jeg til hende.
Hun forlod mig grædende..
Sømanden sad lidt og så på mig og fortalte så, at om natten kom en engel til
Josef i en drøm og sagde til ham: Josef
Davids søn. ”Frygt ikke tag Maria til din
kone, det barn hun bærer på er undfanget ved Helligånden, Hun skal føde
en søn, og du skal kalde ham Jesus; thi
han skal frelse sit folk ”
Hvor underlig det kan lyde, så gjorde Josef som engelen havde sagt.
Sådan gik det til at Marie og Josef
rejste op til Davids by Betlehem.
Ja resten af de begivenheder som
fulgte, kender du – dem har du hørt
hver juleaften i kirken.”
”Når kvinder skal føde, er mænd
sådan lidt i vejen” sagde Josef. ”Men jeg
var der, da hyrderne fra Betlehemsmarken kom for at fortælle om alt det, de
havde hørt englene fortælle om barnet, som var født.
”Jeg, Josef sad og så ned og sagde ikke
meget, jeg havde lært at tie, når der
kommer englebud. Jeg talte aldrig siden
om det, og Marie gemte alle ordene i
sit hjerte”.
Hver gang sømanden sagde noget om
engle, så han undersøgende på mig. Det
var som om, han lige skulle forvisse sig
om, at jeg var helt med, når han talte
om de der engle. Han havde nok sporet en lille usikkerhed hos mig. For
endelig sagde han, at hvis jeg ikke kunne tage mod englebud, så måtte jeg
altid nøjes med det forhåndenværende.
Da han var nået dertil, havde han

det, jeg hørte kun efter med et halvt
øre.

ikke så meget mere at fortælle om
Josef. Han føjede til at Maria og brødrene, særligt Jakob, hørte vi senere
meget mere om, men det var som om
Josef gled helt ud af historien.
Sømanden sad stille en tid – men så
føjede han til, måske for at trøste sig
selv lidt. At sådan er vilkåret for vi
fædre.Vore børn, har som vi selv, en far
hvis slægt vi kommer af og hvis navn vi
bærer, men vore børn har også en Far
i Himlen, og derfor er de og vi alle på
en måde også brødre og søstre til det
barn, som fik navnet Jesus eller Immanuel, som betyder Gud med os.
Vi sad endnu lidt i tavshed, sømanden og jeg, jeg skubbede de kolde fiskeboller fra mig.
Sømanden virkede lettet over, at der
var én som havde tålmodighed til at
høre hans historie om engle, om en far,
en himmelsk far, som sendte sin søn for
at befri os fra den fortid, som tynger
vort sind.
Selv havde han haft meget at bære
på, sagde han. Idet jeg rejste mig, sagde
han sit navn, men jeg fik ikke rigtig fat i

Jeg gik ud i det frostklare mørke og så
op mellem de gamle huse på Bryggen i
Bergen.
Stjernerne dansede på himlen, og
jeg var sikker på, at jeg kunne høre
engle, der lovpriste Gud og sang
Ære være Gud i det højeste og på
jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Først da trængte den gamle sømands ord helt ind i mig. ”Jeg glemte
vist at sige - at mit navn er Josef.”
Den historie har jeg, Kurt Viggo, ikke
fortalt før nu, så må I nøjes med det
for hånden værende! Og det I kan
sige jer selv.
Men englene synger også i denne nat for alle som kan og vil høre
og lytte.
Amen
Glædelig jul ønsker jeg for os
alle.
Kurt V. Andersen

Døbte:

Begravelser:

17/10: Anne Kirstine Paludan, Lemvig
14/11: Ida Maria Noermark Hauskov,
Gudum

Mads Kristian Kristensen, Lemvig
Erling Knude Jensen, Lemvig
Ruth Kvist, Ramme
Jørgen Kjærgaard, Lemvig

Vedr. begravelse/bisættelse
Bestyrelsen vil hermed gøre rede for økonomien ved begravelse/bisættelse af medlemmer. Lemvig Valgmenighed betaler for, at selve graven graves og kastes til igen,
eller for kremering og nedsættelse af urnen. Foregår begravelsen/bisættelsen fra
Valgmenighedskirken med kirkens personale, koster dette naturligvis ikke noget.
Har man andre ønsker, f.eks. at benytte en anden kirke og andet personale, dækkes
disse udgifter ikke af Lemvig Valgmenighed.
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Gudstjenester i Johanneskirken
Januar
1. januar
3. januar

Nytårsdag
Nytårsmøde

Kl. 10.00
Kl. 19.00

1.s.e.Hellig 3 Konger
2.s.e.Hellig 3 Konger
3.s.e.Hellig 3 Konger
4.s.e.Hellig 3 Konger
Kurt V .Andersen

Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 9.00
Kl. 10.30

Februar
6. februar
13. februar
20. februar
27. februar

5.s.e.Hellig 3 Konger
Sidste s.e.Hellig 3 Konger
Septuagesima
Seksagesima

Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 9.00

Marts
6. marts
14. marts

Fastelavn
Forårsmøde i Bøvling

Kl. 10.30
Kl. 19.00

20. marts
27. marts

2.s.i fasten
3.s.i fasten

Kl. 9.00
Kl. 10.30

9. januar
16. januar
23. januar
30. januar

K
Kirsten Jørgensen,
Kerteminde
Se omtale i bladet – K

Esben Lunde Larsen

Esben Lunde Larsen - K

Niels Grønkjær
Se omtale i bladet
K

Kurt V. Andersen har gudstjenesten, medmindre andet er nævnt.
Kurt kan kontaktes på tlf.nr. 97 88 56 50.
Kurt har ingen speciel træffetid, men holder dog normalt fri om mandagen.
I tilfælde af ferie oplyses tlf.nr. på vagthavende præst på ovennævnte nummer.
Signe Paludan vender tilbage d. 1. april.3.s.i fasten

K for kirkebil
Kirkebilen kan benyttes ved gudstjenester markeret med K samt alle møder og
koncerter. Kirkebilen bestilles dagen i forvejen inden kl. 13. Pris 15,- kr. Bemærk, at
ordningen kun gælder inden for Lemvig Kommunes grænser.
City Taxi, tlf. 97 82 14 15.
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Møder og arrangementer 2010-2011
Mandag den 3. januar 2011 kl. 19.00 – Nytårsmøde sammen med
Bøvling Valgmenighed
Sognepræst Kirsten Jørgensen, Kerteminde, forretter gudstjenesten og holder det
efterfølgende foredrag i salen. Titel: »Israel-Palæstina problematikken og de kristne
palæstinenseres forhold«.
Mandag den 7. februar kl. 19.30 – Månedsmøde v/Lærer Karen Haarder
Paludan
Karen Haarder Paludan vil fortælle om ”Josef og hans brødre”, der er et stort værk
på fire bind af den tyske forfatter Thomas Mann. Han udgav det i 1933 - 34, 36 og
43. Thomas Mann mente, at nazisternes umenneskelighed skyldtes manglen på
skyldfølelse. Til at behandle begrebet skyld brugte han den gamle bibelske myte om
Josef og hans brødre. I sin genfortælling af Thomas Manns værk kommer Karen
Haarder Paludan ind på disse ting.
Mandag den 14. marts kl. 19.00 - Forårsmøde sammen med Bøvling
Valgmenighed i Bøvling
Valgmenighedspræst Niels Grønkjær prædiker og holder foredrag om sin nye bog
"Den nye Gud"
Mandag den 28. marts kl.19.30 – Invitation fra Lemvig Gymnasium
Lemvig Gymnasium glæder sig til besøg af Lemvig Valgmenighed den 28. marts
2011.
Rektor Lars Ebbensgaard viser Dronningerunden, som han gik med regentparret,
der havde ønsket at komme på besøg og se gymnasiets store kunstsamling. Hertil
vil rektor vise ukendte spændende steder i bygningen og fortælle om, hvad kunst
og arkitektur betyder for lærernes og elevernes dagligdag.
På lærerværelset bliver der kaffebord og fællessang. Rektor vil fortælle om Lemvig
Gymnasium i hverdag og fest og besvare spørgsmål samt give anledning til samtale
om Lemvig Gymnasiums betydning for egnen. Naturligvis vil de mange tanker om
Lemvig Campus blive rejst.
Kaffe, ostemad og kage 35 kr.
Tilmelding senest 27. marts til Ulla Lauridsen 97 82 36 08
Søndag den 10. april – Generalforsamling kl. 19.00
Som vanligt indledes generalforsamlingen med gudstjeneste kl. 19.00.
De Grundtvigske Valg- og Frimenigheders Årsmøde 28.-29. maj afholdes
i år af Høve og Havrebjerg
Program kommer til foråret, kan hentes i våbenhuset.
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Højskoleugen
finder sted på Rønshoved Højskole i dagene mandag d. 22. – lørdag d. 27. aug. 2011.
Tema: ”Grænselandet på kryds og tværs – med sejltur på Flensborg Fjord”.
Nærmere oplysninger i næste kirkeblad.

Litteraturkredsen
I denne sæson vil Litteraturkredsen blive ledet af Ingrid Eller Thomsen.
Møderne vil finde sted på flg. onsdage: 9. februar, 23. februar og 9. marts kl.
19.00.
Romanen, der skal gennemgås er ”Dinas bog” af Herbjörg Wassmo.
Bogen kan hentes på Lemvig Bibliotek ca. en måned før 1. gang.
Husk kop og brød, så laver vi te og kaffe.
Vel mødt!
Ulla Lauritsen

Kunst i salen: Caroline og Dorthe Krabbe
Åbent alle ugens 7 dage kl. 13.00-17. 00. Tlf. 9788 9788.
Fra 10. januar 2011
Dorthe Krabbe er født 1947 i Danmark, men har siden 1981
været bosat i Spanien.
I Dorthe Krabbes udstilling møder vi stentøj i abstrakte organiske former og en ornamentik, der især har hentet inspiration i
naturen. Farverne spiller inden for en fin stille afdæmpet symfoni. Naturen ses i en stor variation inden for barklignende skaller.
Caroline Krabbe er født 1971 i Danmark, men er siden 1981
bosat i Spanien. Allerede som ung modtog hun en sølvpris på en
biennale i Japan. Siden 2006 har Caroline deltaget i kollektive
udstillinger i Spanien og Californien.
I en stærk naivistisk stil, arbejder Caroline i fladen med intense
farver og markante konturstreger, hvor den umiddelbare oplevelse af nuet holdes fast. Som de franske fauvister er Caroline
optager af det dekorative dels som motiv og dels som akkompagnement til motivet.

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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En aften om Afghanistan
D. 11. oktober havde vi besøg af Anne-Cathrine Riebnitzsky, som holdt foredrag for
os ud fra bogen ”Kvindernes Krig”. Anne-Cathrine er uddannet på Forfatterskolen
og har senere taget en uddannelse som sprogofficer. Hun underviser i kommunikation og kulturforståelse og var i 2007 sammen med hold 4 i Afghanistan. Senere – i aug. 2008 – blev hun udsendt til Helmand som rådgiver for Udenrigsministeriet.
Det var således en meget kompetent foredragsholder, vi havde for os. Bogen
blev primært skrevet, fordi forfatteren havde lovet en afghansk kvinde at sige ”tak
til mødrene i Danmark, der har sendt deres sønner ned for at hjælpe os”. En anden
grund til at skrive bogen er, at der ifølge A.-C. R. mangler noget væsentligt i debatten om Afghanistan: noget som ikke kun handler om kampe, vejsidebomber, dræbte og sårede soldater. Den side af sagen tager andre sig af.
Derfor var det et noget andet billede, A.-C. R. kunne tegne af Afghanistan – en
tro på, at det kan hjælpe, at danske soldater og civile organisationer er til stede –
et håb om en bedre fremtid for kvinderne og et begrundet håb om en lysere fremtid for børnene, som i stigende antal får mulighed for skolegang.
Et af projekterne gik ud på at forsyne 100 fattige kvinder med 10 høns. Æggene
kunne de bruge i husholdningen – eller få mændene til at sælge dem i basaren. Et
andet projekt var et skrædderprojekt. Her blev 90 kvinder uddannet i at tilskære
og sy tøj, mens 10 andre lærte at brodere på maskine. – Igen kunne man bruge
basaren som afsætningsmulighed eller lade mænd, sønner og fætre sælge tøjet privat.
Der var andre ideer i støbeskeen, bl.a. et køkkenhave-projekt, en skønhedssalon
og et tæppevævningsværksted. Man satser på kvinderne, fordi de tænker på deres
børn og på fremtiden.
Der blev bygget skoler i stor stil af soltørrede mursten, men selv om metoderne var primitive, så virkede de.
Det var ikke kun børnene, der fik glæde af de nybyggede skoler. Også en del
kvinder kom der – til engelskundervisning. Kun omkring halvdelen havde fortalt
deres mænd, at de var begyndt at gå i skole.
Man byggede et kvindecenter i Gereshk, som kvinderne følte var deres hus, og
hvor forskellige relevante ting fandt sted, bl.a. underviste en uddannet jordemoder
gamle kvinder – såkaldte ”barfodsjordemødre” i basal fødselshjælp. Der er stor
børnedødelighed i Afghanistan, og nogle af årsagerne er uvidenhed og mangel på
kvalificeret personale. En anden vigtig årsag til børnedødelighed har været/er, at
mødrene ofte er for svage til at føde børnene. Årsagen er D-vitamin-mangel, da
kvinderne har skullet gå med burka, og derfor fik for lidt sollys. Man indrettede så
en solgård v/kvindecentret, hvor man uforstyrret kunne sidde nogle timer hver dag.
Efter en levende og engageret beretning var der livlig spørgelyst, der vidnede om
emnets aktualitet.
Ulla Lauritsen
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To-dagestur til Sydøst Sjælland
med natur, kultur og historie
Afrejse fra Rema 1000 tirsdag d. 10.
maj 2011 kl. 07.00, og hjemkomst onsdag d. 11. maj kl. ca. 22.00.
1. stop er rastepladsen på den fynske
side af Lillebæltsbroen, hvor Riis-Rejser
giver kaffe og rundstykker.
Derfra kører vi til BOSEI IDRÆTSHØJSKOLE, der ligger lige nord for
Præstø. Der spiser vi vores medbragte
frokost, og forstander Erling Joensen
fortæller om Højskolen, der er oprettet i 2008. Højskolens omfattende bygningskompleks er overtaget fra en
japaner, som for mange år siden havde
en stor oplevelse af at være på højskole i Danmark.

Fra Møn kører vi til Køge, hvor vi bliver indkvarteret på det 4* hotel: Niels
Juel. Her får vi middag og morgenbuffet. Aftenunderholdningen sørger man
selv for. Er vejret godt, kunne man gå
en tur i de smukke gader og besøge
det største provinsby-torv i Danmark.
Onsdag får vi travlt. Vi skal besøge
Højerup Kirke på Stevns Klint. Koret
er styrtet i havet, og havde kirken ikke
flyttet sig et "hanefjed" ind i landet hver
julenat, så var hele kirken sikkert væk.
Vi skal have en rundvisning i Stevnsfortet, som i 2008 blev indrettet til
"Kold-krigs-museum". Et spændende
besøg i gangene nede i Stevns Klint.

Derefter kører vi til Fanefjord Kirke på
Møn. Der skal vi se og høre om ELMELUNDEMESTEREN, der har malet de
mest berømte kalkmalerier i Danmark.
Umiddelbart ved siden af Kirken ligger
der en langdysse (Grønsalen), som vi
besøger, og vi får historien omkring
langdyssen og Fanefjord, hvor Absalon
samlede flåden før angrebet på Venderne.
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Frokosten får vi på Rødvig Kro på
Stevns, og vi vil køre forbi Elverhøj og
hilse på Elverkongen og hans elverpiger, - hvis de er hjemme.
Vi skal også nå at komme en tur på
Museum i Køge. Her findes den største
SKITSESAMLING af forskellige kunstnere i hele Danmark, bl. a. Bjørn Nørgaards skitser til dronningens berømte
Gobeliner på Christiansborg.
Lige uden for Køge ligger Grundtvig
begravet i et meget specielt "Mausoleum", og som Grundtvigsk Valgmenighed
kan vi vel ikke tage hjem uden at
besøge stedet.
På vej hjem skal vi have en middag på
Fjeldsted Skov kro, og så regner vi med
at være hjemme midt på aftenen.
Turen gennemføres ved et deltagerantal på 30.

- 1 x 2 retters middag
- 1 x morgenbuffet
- Frokostplatte på 2. dagen
- 1 middag på hjemrejsen
- Entré og rundvisning på Stevnsfortet
- Entré på Skitsesamlingen
- Alle udflugter
- Alle lovpligtige skatter og afgifter
Tillæg (hvis det ønskes) for enkeltværelse: 300,- kr.
Tillæg (hvis det ønskes) for afbestillingsforsikring er 5% af rejsens pris.
Alle er velkomne til at melde sig ind på
turen (også ikke-medlemmer), dog
således, at hvis vi ikke kan være i bussen, så har Valgmenighedens medlemmer første ret.
Ved tilmeldingsfristens udløb d. 1.
februar 2011, vil vi fylde op med tilmeldte ikke-medlemmer i det omfang,
der er plads i bussen.
Ved tilmelding gælder "først til mølle"princippet. (også for ikke-medlemmer i
det omfang der er plads d. 1. februar
2011).
Tilmelding skal ske senest 1. februar
2011 til Daniel Eiler, Østerbrogade
33, 7620 Lemvig, tlf 97889788.
Ved tilmelding skal jeg have oplyst:
navn, adresse, tlf. nr., ønske om enkelt/dobbeltværelse, og om man er medlem
eller ikke af Valgmenigheden.

Prisen for hele turen er 2251,- kr. Bliver vi over 40 deltagere, bliver turen
250,- kr. billigere pr. deltager.

Betaling opkræves af Riis-rejser umiddelart efter d. 1. februar 2011.

Prisen inkluderer:
- Buskørsel i 4 stjernet bus
- Broafgift Storebælt
- Hotelophold i delt dobbeltværelse
- Buskaffe og rundstykke

Vi håber i bestyrelsen, at mange vil
være med, så vi ud over turen får et
fællesskab mere omkring vores Valgmenighed.
Daniel Eiler
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Afs.: 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 - 60 84 12 20
E-mail: bodil-daniel@dlgpost.dk
Næstformand Ingeborg Refstrup,
Heldumvej 51, tlf. 97 82 19 12 - 50 93 42 98
E-mail: ingeborgrefstrup@live.dk
Kasserer Gustav Madsen,
Nr. Møllevej 5, tlf. 97 82 05 96 - 61 74 54 44
E-mail: hvassesgaard@lemvig-vest.dk
Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115,
7680 Thyborøn, tlf. 97 83 25 26 - 29 41 21 27
E-mail: strierl@tdcadsl.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)
Anders Påkjær, Agervej 6, 7620 Lemvig
tlf. 97 83 61 04 - 22 34 17 69
E-mail: ap@hygum-lemvig.dk
Forretningsfører Aase S. Kallesøe,
Kokholmvej 5, tlf. 97 83 65 75
E-mail: post@lemvigvalgmenighed.dk
Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro
tlf. 97 81 10 80
Organist Jytte Toft, Vesterhavsgade 132 A,
7680 Thyborøn Havn, tlf. 29 40 27 58
E-mail: jytte_toft@webspeed.dk
Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,
Sollystvej 1, tlf. 97 81 11 69
Kirketjener Line Stokholm Jensen,
Kirkevej 2, tlf. 23 25 20 39

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: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg
Refstrup, Anna Marie Karstoft og Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest den 25. februar 2011.

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).
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

