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Kristuslegende af Selma Lagerlöf
En af den store svenske forfatterinde
Selma Lagerlöfs mest elskede bøger er
”Kristuslegender”, som udkom første
gang i 1904. Selma Lagerelöf er bl.a.
kendt for bogen ”Jerusalem”, der blev
filmatiseret af Bille August i 1996 og
”Niels Holgersens forunderlige rejse
gennem Sverige”. Hun modtog Nobels
litteraturpris i 1909 som den første
kvinde.
Bogen ”Kristuslegender” er en samling af 11 legender om Jesu barndom.
Inden vi kigger nærmere på en af legenderne, vil det være passende at få slået
fast, hvad en legende er. Slår man op i
ordbogen står der, at en legende er en
beretning om en hellig mand eller en
hellig kvindes liv. ”Den hellige” i Selma
Lagerlöfs legender er som nævnt barnet Jesus. De fleste Kristuslegender har
Selma Lagerlöf hentet inspiration til fra
Bibelens barndomsberetninger og digtet videre på. Inspiration har hun også
hentet i katolske helgenlegender, og
enkelte fortællinger er rene opdigtede
eventyr. I alle sine Kristuslegender pakker Selma Lagerlöf et alvorligt indhold
ind i en eventyrlig form.
Den første af ”Kristuslegenderne”
hedder ”Den hellige nat”. ”Den hellige
nat” er en gendigtning af juleevangeliet.
Selma Lagerlöf indleder ”Den hellige
nat” med en barndomserindring. Hun
fortæller om sin farmor, der sad i hjørnesofaen i sit værelse og fortalte historier til hende og de andre børn, som
sad stille omkring hende og lyttede.
Selma Lagerlöf skriver om sin farmors
historier: ”Der er kun en eneste af dem,
jeg husker så tydeligt, at jeg kan fortælle
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den igen. Det er en fortælling om Jesu fødsel”. Den fortælling fortalte farmoren
en juleaften, hvor Selma og hendes farmor var helt alene hjemme. De andre
var i kirke. De to var ikke med, fordi
Selma var for lille og hendes farmor for
gammel.
Efter denne erindring fortæller Selma Lagerlöf farmorens fortælling. Farmorens fortælling handler om en
mand, der gik ud i den mørke nat for at
låne ild. Tid og sted beretter Selma
Lagerlöf ikke om, men vi må tænke os,
at stedet er Jesu hjemegn, og at tiden
er tiden omkring Jesu fødsel. Manden
var lige blevet far. Hans kone havde
født en søn i den klippehule, hvor de

boede. Manden var gået ud i den mørke nat for at hente ild, der kunne varme hans kone og det nyfødte drengebarn, for der var meget koldt i klippehulen. Han havde gået længe, inden han
fik øje på et bål, der brændte på en
mark. Han begiver sig derhen. Han
spørger hyrden, der lå og sov rundt om
bålet sammen med sine dyr, om han
måtte tage lidt af ilden til sin kone og
den lille dreng. Fårehyrden viser ingen
medmenneskelighed. Han var et koldt
menneske. Alligevel lader han manden
få den ild, han kommer efter. Ikke fordi
han bliver blød om hjertet, men fordi
han kunne mærke på sine dyr, at det
var en helt særlig nat. Dyrene var gode
ved den fremmede mand. Sådan havde
han aldrig før oplevet dem, når der
kom en fremmed. Især hundene plejede at gå til angreb, hvis en fremmed
kom tæt på. Men det gjorde de ikke
denne nat.
Hyrden blev enig med sig selv om, at
han ville følge efter manden for at blive klar over, hvad alt dette her handlede om. Da hyrden og manden kom til
det sted, hvor manden hørte til, så
fårehyrden, at manden var meget fattig.
Han havde ikke så meget som en hytte
at bo i. Fårehyrden så, at mandens kone
og det lille barn lå i en klippehule, hvor
der ikke fandtes andet end de bare
nøgne klippesider.
Da fårehyrden ser det lille barn, sker
der noget med ham. Da han ser det
forfrosne barn på den hårde klippegrund, forvandles han. Hans hårdhed
forsvinder. Han bliver i stand til at vise
medfølelse og kærlighed. Det viser sig
ved, at han giver barnet et lammeskind,
som han havde taget med til sig selv.
Han giver barnet lammeskindet at lune

sig ved. Der skete også noget andet
med fårehyrden, da hans hårdhed forsvandt. Hans øjne og ører åbnedes, så
han kunne se og høre noget, han ikke
før havde kunnet se og ikke før havde
kunnet høre. Han kunne pludselig se og
høre nattens himmelske glæde og jubel
over, at et frelserbarn var kommet til
verden. Denne jubel havde han ikke
lagt mærke til, da han hårdhjertet havde taget imod manden henne ved
bålet.
Igennem den kærlighed, der stråler fra
det lille barn vil Selma Lagerlöf sige, at
ondskaben ikke er det stærkeste, men
at det inderste i den magt, som bærer
alt, er kærlighed, og at den kærlighed
kan forvandle. Kærligheden, der kom
fra det lille barn i klippehulen, fik nemlig ondskaben i hyrdens hjerte til at
forsvinde. Han fik menneskelige følelser. Han kunne vise omsorg for det lille barn. Først da han kunne det, forstod
han andre mennesker og hvad der skete omkring ham. Først da han kunne
vise kærlighed, var han et helt menneske.
Signe Paludan

Ferie og fridage
Jeg holder fri fra torsdag den 6. december til mandag den 10. december, samt
fra torsdag den 17. januar til søndag
den 20. januar, fra torsdag den 14.
marts til søndag den 17. marts. Jeg holder vinterferie fra fredag den 8. februar til fredag den 15. februar.
Embedet passes i disse perioder af
valgmenighedspræst Kurt V. Andersen,
tlf.nr: 97 88 56 50
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Gudstjenester i johanneskirken
DECEMBER
2. dec.
1. søndag i advent
9. dec.
2. søndag i advent
16. dec.
3. søndag i advent
24. dec.
Juleaften
25. dec.
Juledag
26. dec.
2. juledag

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

JANUAR
1. jan.
7. jan.
13. jan.
20. jan.
27. jan.

Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. helligtrekonger
Sidste s. e. helligtrekonger
Septuagesima

FEBRUAR
3. febr.
Seksagesima
7. febr.
Lysgudstjeneste, hvor
konfirmanderne medvirker
10. febr.
Fastelavnssøndag
17. febr.
1. s. i fasten
24. febr.
2. s. i fasten
MARTS
4. marts
10. marts.
17. marts
24. marts
28. marts
29. marts
31. marts

3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Ingen.
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Kurt V. Andersen i Lemvig
Koncert. Se omtale

Nytårsmøde. Se omtale
Kurt V. Andersen i Bøvling
Kirkekaffe

Der er lysgudstjeneste d. 7/2
Kaffe i salen efter
gudstjenesten
Kurt V. Andersen i Bøvling

Forårsmøde i Bøvling
Kurt V. Andersen i Bøvling

Kør med til Bøvling
Som forsøg vil der pr. 1. jan. og et halvt år frem blive afholdt fællesgudstjenester enten i Bøvling eller Lemvig, når en af præsterne har fri; i Lemvig, når Kurt V. Andersen har fri, og i Bøvling, når Signe Paludan har fri. På sidstnævnte søndage vil bestyrelsen sørge for kørelejlighed
til og fra Bøvling. Mød blot op ved forsamlingssalen på Kirkevej ½ time før kirketid.
Bestyrelsen

Kirkebil
Til gudstjenester og arrangementer i vores egen kirke og sal kan kirkebilen som vanligt
benyttes for 15,- kr. pr. gang. Kirkebilen bestilles dagen i forvejen inden kl.13 ved City Taxi
tlf. 97 82 14 15.

4

Møder og arrangementer
ADVENTSKONCERT d. 16. december kl. 19.00 ved elever fra Orkesterefterskolen i Holstebro.
Orkesterefterskolen består af 55 unge mennesker, som har valgt at bruge et år af
deres liv på at fordybe sig i den klassiske musik og de oplevelser og venskaber, der
følger med. Eleverne spiller og synger med stor begejstring og professionalisme og
til koncerten vil man kunne nyde, hvor langt eleverne allerede er kommet med det
musikalske arbejde. Alle orkesterefterskolens elver optræder sammen og i forskellige ensembler: Messingensemblet sætter julestemningen an, strygeorkestret fylder
rummet, pianister og sangere byder på både Bach og Disney. Der bliver også en fælles julesalme med orkesterakkompagnement og til sidst slutter alle eleverne af med
at synge klassisk julerepertoire i det store fælles kor.
NYTÅRSMØDE - Mandag den 7. januar kl. 19.00. Sognepræst Jes Rønn Hansen, Strib, forretter gudstjenesten og holder foredrag. ”Feltpræst for danske soldater
ved en frontlinje”
Foredraget handler om at være præst for en flok unge mennesker, der var sat til at
løse en rigtig svær opgave for Danmark i Helmand – provinsen i Afghanistan. Opgaven blev den vanskeligste og hårdeste, jeg har oplevet i min tid som feltpræst. Allerede fra den første dag var kompagniet under beskydning, og næsten hver dag i de
tre måneder, jeg var sammen med dem i ”Pastrole Base Line”, var der en eller
anden form for angreb på de danske soldater. Det kostede desværre både dræbte
og sårede soldater. Og det sled på alle. Jeg ser tilbage på tiden, fortæller om små og
store glæder og sorger, som vi delte med hinanden. Jeg fortæller om min egen angst
og det at se sin død i øjnene. Jeg fortæller, hvad jeg hjalp de unge mænd med, hvad
vi talte om, hvad vi lo ad og hvad vi græd over. Jeg fortæller om, hvordan troen på
Gud hjalp mig og andre igennem gode såvel som onde dage i et af de farligste steder i verden. Der var masser af bomber i jorden, skud i luften, men altid en Gud i
Himlen.
MÅNEDSMØDE- Mandag d. 4. februar kl. 19.00. Foredrag ved sognepræst
Jakob Sandal, Husby. ”C.S. Lewis- en moderne apologet”.
Den engelske forfatter C.S. Lewis (1898 – 1963) vil i Danmark være kendt af de
fleste for Narniabøgerne. Lewis er dog langt mere end det. Han er først og fremmest en kristen apologet i en efterkristen tid. Efter at have været overbevist ateist
i sin ungdom førtes han af vennen J. R.R.Tolkien til kristendommen. Det blev begyndelsen til et enestående tankeklart og fantasirigt forfatterskab, som i dag næsten 50
år efter hans død, har bevaret sin aktualitet. Foredraget vil omhandle Lewis’ vej til
kristendommen, og samtidigt belyse, hvad der er i hans kristne tænkning, som kan
være en styrke i dag.
FORÅRSMØDE- Mandag d. 4. marts kl. 19.00 i Bøvling
Program er ikke fastlagt endnu.
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Litteraturstudiekreds
Det bliver den engelske forfatter C.S. Lewis’ forfatterskab, det kommer til at handle om i årets litteraturstudiekreds. To af C.S. Lewis’ Narniabøger vil blive gennemgået, ”Løven, heksen og garderobeskabet” samt ”Prins Caspian”. Litteraturaftenerne bliver onsdag d. 30. januar, onsdag d. 20. februar samt onsdag d. 6. marts. Bøgerne kan lånes på biblioteket. Man skal selv medbringe kop og brød.

Giver det mening, at læse en bog,
i vores informations samfund?
Ja med bogen omdanner vi selv ord til billeder, hvor vi på tv. og film får billederne
serveret, uden den store tankevirksomhed.
Når vi kommer ind i valmenighedskirken, møder vi Laila Vestergårds to skulpturerer, "Den lukkede bog" og "Den åbne bog" og når vi ser sommerfuglene, i den åbne
bog, er vi allerede begyndt, den indre læsning. Materialet rummer minder gennem
tusinde af år.
Sidste år gennemgik Signe (i litteraturstudiekredsen), Jan Kjærstads roman, "Forføreren" hvor vi fik historien, men også prøvede, at finde frem til meningen og
hovedtanken med romanen.
Ved at læse en bog og fordybe os i den, erhverver vi os en viden og får brugt vores
fantasi, her får vi lov til selv, at danne os billeder og tanker af det vi læser om.
Når vi er mange, der har læst den samme bog, får det også en anden vinkel, for så
er det vigtigt, at høre de andres meninger om indholdet og kernen, men også selv
få lov til at bidrage med, hvad der har været det centrale for en selv.
Derfor er det godt , hvis vi er mange, jo flere meninger og detaljer kommer der
frem. Det var 3 gode aftener sidste år, så det er spændende, hvad Signe finder på
til os i år.
PS. I en tid hvor vi tit bruger kopier, et digt som hylder bogen.
Giv mig bogen
solide omslag
indholdsfortegnelse
begyndelse
slutning
ikke kopien
ikke kopier
ikke glemte teser
og sorte rum.

Giv mig bogen
giv mig tyngde
fremtidsværdi
ikke sløret kopi
Nyfødt, nøgen
skæres helheden op
af tabte sætninger
tabt mening.
Information
i brudstykker.
Itu-slået helhed
Tabte æg.
(Hanne Katborg Laursen)

Gunhild Katborg Laursen
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”Noahs Ark” i kirken
Siden begyndelsen af oktober har der hængt fem farvestrålende malerier på kirkens pulpitur. De fem billeder beskriver tilsammen handlingen i den bibelske fortælling om ”Noas Ark”. Billederne er malet af indskolingen på Christinelystskolen i
forbindelse med et tværfagligt projekt mellem billedkunst og kristendomskundskab. Jeg var involveret på den måde, at jeg var henne på skolen for at fortælle
”Noas Ark” for børnene.
Billederne bliver hængende til efter jul, så for dem, der endnu ikke har set billederne, kan det sagtens nås. De er værd at se.
Signe Paludan

Aase Kallesøe stopper som forretningsfører
For snart flere måneder siden meddelte Aase, at kræften havde ramt hende, og at
hun gik i gang med kemobehandling. Hun sagde også, at det kunne være, at vi med
tiden kunne få brug for en ny forretningsfører. Efterhånden som behandlingerne
tærede mere og mere på kræfterne, blev det sådan til sidst, at 1. nov. kom til at stå
som datoen, hvor hun ikke længere var ansvarlig. Det letter forhåbentlig i Aases
dagligdag. Hun har lovet at hjælpe den nye forretningsfører, som er Birgitte Stensgaard, i en overgangsfase. Aase har været med i over 20 år, så hun har trukket et
stort læs for vores Valgmenighed.
Og ingen skal være i tvivl om, at Aase har haft hjertet med i arbejdet og stadig har
hjerte for Valgmenigheden. Det har også været en stor hjælp for os i bestyrelsen,
at Aase var med til bestyrelsesmøderne. For ud over at hun altid havde styr på tallene – også i detaljerne -, så kunne vi altid støtte os til hendes hukommelse i forbindelse med historien og menighedens medlemmer. Aase har altid lagt et stort
arbejde i sagen, og har nok ikke altid fået løn for alt arbejdet. Og så var Aase og
Jørgen gode kirkegængere. Det var altid dejligt at møde dem der, og somme tider
kunne vi lige nå at ordne en detalje i hændelserne omkring valgmenigheden. Vi er
hende alle en stor tak skyldig for hendes indsats.
Når engang Aase er ovre behandlingerne og har fået det bedre, vil vi gerne mødes
med hende i forbindelse med et arrangement i kirken, så vi alle kan være med til
takke for hendes lange og tro tjeneste.
Bestyrelsen.
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Ulla Lauritsen
D. 27. okt. døde Ulla på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. Hun blev valgt ind i
vores bestyrelse i år 2000, og hun forlod bestyrelsen igen i 2012. På det tidspunkt
havde sygdommen ramt hende. I perioden var hun formand i 4 år.
Ulla var en markant person i arbejdet i bestyrelsen og omkring kirken i det hele
taget. Ikke markant i sin fremtræden, men markant i sit arbejde og sine holdninger.
Under bestyrelsesmøderne var hun ikke frembrusende i meninger, men hun kom
alligevel ofte til at sætte det endelige præg på afgørelserne. Hun havde et klart
overblik over opgaverne, og hun havde dertil en rigtig god hukommelse med hensyn til sager og personer, når vi lige sad og manglede det i belysning af et emne.
Ellers var Ulla med i det hele. Hun var en god støtte i kirketjenerjobbet, hun havde styr på kaffe og kager til møder og sammenkomster, hun var en garant for, at
tingene var i orden og kunne forløbe efter planen. Hun gjorde det arbejde, som
ikke kan ses, men som kan ses, hvis det ikke blev gjort.
Og så var hun en flittig kirkegænger. Det var ligefrem helt trygt at komme til gudstjeneste, når man kunne være sikker på, at Ulla og Erik sad på ”deres plads”. Der
kunne vi andre måske lære noget.
Ulla havde styr på sin tilværelse. Også sit sygdomsforløb havde hun selv valgt, da
hun bestemte, at hun ikke mere ville tage imod behandling af sin kræftsygdom. Hun
havde mange lovord til overs for personalet på Anker Fjord og var meget taknemlig for deres pleje, et tydeligt tegn på, at hun ikke blev bitter over, at sygdommen
nu lige ramte hende. Der er vilkår, som i sagens natur ikke kan styres. Da jeg kort
forinden hendes død besøgte hende, var hun nobelt og smagfuldt påklædt som hun
altid var, selvom hendes nuværende situation sagtens kunne medføre, at udseendet
kunne det da være lige meget med.
Ulla vil blive husket længe, og der vil stå respekt om hendes eftermæle.
Daniel Eiler

Nyt om personale
Margit Agergaard er ansat som ny kirketjener.
Margit er uddannet pædagog og har tidligere været graver/kirketjener ved Tørring Kirke.
Hun bor i Lomborg sammen med sin mand Jørn og deres 3
børn.

Birgitte Stensgaard er ansat som ny forretningsfører.
Birgitte er uddannet revisor og ansat på kontoret i sin mand
Steens tømrerfirma.
De bor i Lemvig og har 3 børn.
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Små glimt fra min barndom og ungdom i
Lemvig Valgmenighed
Jeg er født ind i Valgmenigheden, så der har jeg altid følt mig hjemme.
Juleaften var der ingen gudstjeneste, for pastor Busk havde den holdning, at der
ingen tekst var til den dag. Juledag var kirken derimod stuvende fuld.
Som barn syntes jeg, det var lidt træls at komme med i kirke. Gudstjenesten tog
altid mindst 1½ time, og præsten tolererede absolut ingen uro.
Vi begyndte at gå til præst til maj, og da var der ca. 40 børn. Vi kom fra alle de
omkringliggende sogne, så mange havde virkelig langt, og alle var jo på cykel.
Da der var konfirmation både om efteråret og om foråret, holdt forårskonfirmanderne op til september og genoptog undervisningen igen til marts. Jeg blev konfirmeret d. 8. april 1951.
Jeg har gået i Nr. Nissum Østre skole, der var øvelsesskole for seminariet. Valgmenighedens ideer var ikke særlig velsete der.
Jeg husker, det år jeg gik til præst, at sognepræsten kom hen i skolen til eksamen,
han var jo formand for Skolekommissionen. Vi var 3 elever fra Valgmenigheden, os
værdigede han ikke et blik. De andre elever snakkede han med og spurgte ind til,
hvordan det skred frem med opgaverne.
Da Johannes og jeg skulle giftes og have papirerne ordnet, fik vi at vide, at der skulle lyses til ægteskab i brudens hjemsogn. Da satte jeg hælene i og sagde, at pastor
Nielsen ikke skulle bekendtgøre vores bryllup, når han ikke ville hilse på mig i skoletiden. Derfor blev brylluppet tinglyst i Statstidende. Vi blev gift den 19. november
1960 i Valgmenighedskirken.
Astrid Raundahl.

Få besked…..
Et kirkeblad, der kommer med måneders mellemrum, levner ikke meget
plads til pludselige indskydelser eller
dækker behovet for at kunne ændre på
noget undervejs.Vi har derfor besluttet
at oprette en mail-tjeneste, der giver
mulighed for at sende besked ud pr.
mail til dem, der ønsker at modtage
dette. Det kan f.eks. dreje sig om kirkekaffe, der ikke var planlagt ved kirkebladets udgivelse, om tidspunkter/datoer, der må ændres, og om påmindelser om div. arrangementer. Send en
mail til spaludan@mail.dk og meld dig
til.
Bestyrelsen

Døde:
30/7. Laurits Emil Kristensen
27/10. Ulla Lauritsen
28/10. Maren Benjaminsen

Viede:
13/10. Mette Lund Andersen og
Thorleif Toksvig Bjerre

Døbte:
13/10. Ejgil Bjerre Andersen
11/11. Andreas Bekker.
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To-dagestur til Odsherred med natur,
kultur, historie og samvær
Der er afgang fra Rema 1000 tirsdag d. 28. maj 2013 kl. 07.30 og hjemkomst onsdag d. 29. maj kl. senest 22.00.
1. stop på turen bliver rastepladsen på den fynske side af Lillebælt, hvor Riis-rejser
giver kaffe og rundstykker.
Derefter går turen videre til Vallekilde Højskole, hvor vi spiser medbragt frokost,
hvorefter forstanderen fortæller og viser rundt på én af de ældste højskoler i Danmark. Her skal vi også se det i gymnastikkredse kendte øvelseshus, hvor den
Lingske gymnastik blev introduceret til den danske gymnastik- og højskoleverden.
Vi går derfra op i Vallekilde Valgmenighedskirke, som ligner vores kirke
meget, da Andreas Bentsen (fra Vallekilde) har været arkitekt på dem begge.
Det er overraskende, at sådan en kirke
kan se anderledes ud end vores.
Præsten Janne Sulkjær eller en anden
vil fortælle om kirke og menighed.
Sidste seværdighed er Dragsholm slot.
Her har Jarlen af Bothwel siddet i fængsel, og her er en ulydig datter blevet
indemuret i levende live, og der er
meget anden historie på stedet. Vi får
en guidet rundvisning.
Vi ender i Holbæk og bliver indkvarteret på Hotel Strandparken. Her skal vi
have middag og morgenbuffet. Bliver
det en fin aften kan man jo gå en tur i
Holbæk eller en tur til stranden eller
på havnen.
Onsdag besøger vi Malergården, men
undervejs dertil gør vi et stop på dæmningen, bag hvilken Lammefjords udtørrede flade strækker sig langt ind i landet og
danner sydgrænsen for det, der hedder Odsherred. Lammefjordsgulerødder og kartofler er vidt berømt, - i hvert fald i Danmark.
Når vi har hørt historien kører vi videre til Malergården, som er bygget af og dannede rammen om Kunstnerfamilien Svane. Gården er nu museum og indrettet som
i Svanernes tid.Valdemar Rørdam, -nationalskjald og nazist- boede her, og hans stuer kan også beses.
Herfra kører vi til Højby Kro og spiser en udsøgt frokost.
Så går turen til Oddens spids, som hedder Gniben. Her har søværnet radarstation
m. m., og næstkommanderende Peter Drost har lovet at sørge for en rundvisning.
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På vej tilbage ad Odden gør vi holdt ved Odden Kirke, hvor Peder Villemoes ligger
begravet med en del af sin besætning fra skibet, som englænderne skød i sænk på
kysten ud for. Grundtvig skrev i den anledning ”Kommer hid i piger små”.
På vej hjemad kravler vi op på ”Esthers-høj”, 94 m over havet, hvorfra der er en fin
udsigt over Sejrø bugt til den ene side og Lammefjorden til den anden.
Vi spiser middag på Fjeldsted Skov Kro på Fyn og arriverer senere på aftenen til
Lemvig.
Turen gennemføres ved 30 tilmeldte.
Prisen for hele turen er 2.439,- kr. Bliver vi over 40 deltagere bliver turen ca. 200,kr. billigere.
Prisen inkluderer:
• 1 x frokost på Højby Kro
• Buskørsel i 4-stjernet bus
• 1 x middag på hjemrejsen
• Broafgift over Storebælt t/r
• Entré på Malergården
• Hotelophold i delt dobbeltværelse
• Rundvisning på Dragsholm slot
• Buskaffe og rundstykker
• Øvrige udflugter
• 1 x middag på hotellet
• Alle lovpligtige skatter og afgifter.
• 1 x morgenbuffet
• Tilkøb: enkeltværelse: 150,- kr.
Tillæg (hvis det ønskes) for afbestillingsforsikring er 5% af rejsens pris
Tilmelding: Alle (også ikke-medlemmer) er velkomne. Skulle det ske, at vi bliver for
mange til én bus, har medlemmer førsteret. Pladserne bliver tildelt i den rækkefølge, tilmeldingerne kommer ind. Det gælder også ikke-medlemmer i det omfang, der
ikke er fyldt op.
Tilmeldingsfrist er 1. marts 2013. Tilmeldingen skal ske til Daniel Eiler, Østerbrogade 33, 7620 Lemvig. Tlf. 97 88 97 88 eller 60 84 12 20.
E-mail: bodil-daniel@dlgpost.dk
Ved tilmelding skal jeg have oplyst: Navn (som det står i passet), adresse, tlf. nr.
ønske om enkeltværelse, og om man er medlem af Valgmenigheden.
Betalingen opkræves af Riis-rejser umiddelbart efter 1. marts 2013
Vi håber i bestyrelsen, at mange vil være med, så vi ud over turen får et godt samvær omkring Valgmenigheden.
Daniel Eiler

Forsamlings-salen udlejes
til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/Hanne Lund tlf. 97 83 25 26 - 29 41 21 27

Valgmenighedens hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Afs.: Ballegårdvænget 32, 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, tlf. 97 82 19 12
E-mail: ingeborgrefstrup@live.dk
Kasserer Gustav Madsen, tlf. 61 74 54 44
E-mail: hvassesgaard5@gmail.com
Kirkeværge Bodil Jensen, tlf. 97 88 91 23
E-mail: bodil_jensen@hotmail.com
Sekretær Hanne Lund, tlf.97 83 25 26
E-mail: strierl@tdcadsl.dk
Britta Sønderskov, tlf. 40 14 85 89
E-mail: britta.soenderskov@skolekom.dk
Erling Kvist, tlf.61 74 18 83
E-mail: Jagtfalkevej4@gmail.com
Forretningsfører Birgitte Stensgaard,
tlf. 61 14 02 44
E-mail: post@lemvigvalgmenighed.dk
Organist Sidse Burchardt, tlf. 97 81 10 80
Organist Jytte Toft, tlf. 29 40 27 58
Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,
tlf. 97 81 11 69
Kirketjener Margit Agergaard, tlf. 61 75 02 38

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 1. april, 1. august og 1. december.
Redaktion: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg
Refstrup, Anna Maria Karstoft og Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest d. 24. februar 2013.

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

