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At gå til præst
Af Hans Nørkjær

Årets konfirmandhold er godt i gang. I
år er vi så heldige at have en god flok
på 7 unge mennesker, der skal konfirmeres fra valgmenigheden søndag den
30. april næste år. Mens vi venter på
den store dag, går tiden med konfirmationsforberedelse. De unge kalder det
vist stadig bare ”at gå til præst”.
Og det gør de så. De går hen til
præsten. En gang om ugen begiver de
sig hen til Kirkevej for at høre, hvad jeg
har tænkt mig at smide i hovedet af
dem. Her i begyndelsen har jeg bl.a.
tyet til nogen, der kalder sig ’Filosofipatruljen’. Det er en undervisningstilgang, der skal aktivere de unges egen
trang til at stille spørgsmål. De unge
skal lære at undres og forundres over
tilværelsen, kan man sige.Vi har forsøgt
at undre os ud fra nogle almene problemstillinger såsom hvad et menneske
er, og hvad der adskiller os fra dyrene.
Vi har også forsøgt at arbejde med
bibelske fortællinger og hvad de fremkalder af spørgsmål.
I en stor del af det, vi laver, er konfirmanderne selv på banen og skal selv
tage stilling – f.eks. ved hurtigt at svare
ja eller nej til komplicerede etiske
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spørgsmål eller ved at tale sammen to
og to om små og store emner.
Udover denne almenmenneskelige
eller ’filosofiske’ del, der handler om at
de selv skal få tankerne i gang, er der
tre ting, jeg lægger afgørende vægt på:
de skal lære nogle salmer (og synge
dem!), de skal lære gudstjenesten og
kirkens rum at kende og de skal have
fortalt nogle centrale bibelhistorier og
få åbnet deres tanker gennem dem.
Dette sidste med fortællingerne, tror
jeg er fuldstændig afgørende for, om
den undervisning, jeg giver dem, overhovedet skal have relevans.
I år er 200 året for skolemanden Christen Kolds fødsel, og i arven fra både
ham og Grundtvig selv er fortællingen
og det levende ord af fuldstændig
afgørende betydning for vores dannelse som mennesker. Hvis ikke de gamle
historier bliver gjort levende for nye
generationer, så størkner det hele i
golde fortidsstudier, og så får vi ikke
båret vores kulturelle arv videre. Og
konfirmanderne skulle derfor gerne
opleve, at de gamle historier også
handler om det liv, de går rundt og
lever med hinanden, for i den gamle
verden såvel som den ny findes der
kærlighed, had, vrede, jalousi og hykleri.
I dén forbindelse vil jeg fortælle om en
oplevelse fra vores konfirmandlejr tilbage i oktober. Vi var bl.a. i Jelling, hvor
vi blev vist rundt både i kirken og ved
de gamle gravhøje udenfor. Turen handlede om en milepæl i vores fælles danmarkshistorie, nemlig overgangen fra
det gamle hedenskab til den nye, levende kristendom.

Og her blev vi mødt af to meget forskellige tilgange til dette at fortælle og
levendegøre den gamle historie. Den
første, ham der viste os rundt i kirken,
var ikke just konfirmandvenlig. For det,
de unge blev mødt med, var et skoleridt i kirkens restaurationshistorie,
uendelige rækker af årstal og detaljer
om nationalmuseets kortlægningen af
kirkens arkitektoniske tidsaldre. Selv
de ellers lidt morsomme legender, der
er knyttet til kirkens historie, blev
undergravet af moderne historiekritisk
snusfornuft. Det hele blev i øvrigt toppet med en række direkte spørgsmål
henvendt til de sagesløse unge mennesker – spørgsmål, de ikke kunne svare
på. Det er ikke just noget, der øger
lysten til at lære: at man bliver konfronteret med det, man ikke ved. Jeg
tror ikke, nogen af konfirmanderne fik
en fornemmelse af, at dette vedkom
dem. Desværre!
Anderledes blev det, da vi skulle vises
rundt i området omkring kirken af en
af museets frivillige guider. Her fik
rundvisningen en helt anden glød, for
her blev fortællingen gjort levende; her
fik legenderne lov til at blive udfoldet i
al deres overnaturlige glans. Her blev
det pludselig muligt at se forhistorien
for sine egne øjne. Naturligvis er det
ikke alle, der fatter lige stor interesse
for fortiden, men med denne sidste
rundvisning var der i hvert fald givet
gode muligheder for, at historien om
vores gamle kristendom her i Danmark kunne hage sig fast i de unges
bevidsthed som noget, der ikke bare er
støv i nationalmuseets arkiver, men er
liv og ånd – det, der har formet os og
stadig former os den dag i dag.
Tilbage ”til præst” på Kirkevej står jeg

hver torsdag og forsøger at åbne en flig
af kristendommens storslåede fortælling for de unge mennesker. Og jeg forsøger også at få dem til at tænke over,
hvad deres liv skal sættes ind på. Forhåbentlig synes de unge mennesker, at
det er behageligt og givende ”at gå til
præst” hos mig.
Som et forsøg på at inddrage dem i
menighedens liv og give dem en fornemmelse for gudstjenesten vil konfirmanderne efter nytår komme til at
hjælpe til som assisterende kirketjenere ved søndagens højmesse og øvrige
gudstjenester, inden deres egen konfirmationsdag den 30. april. Vær derfor
klar til at hilse på de unge mennesker i
kirkedøren i den nærmeste fremtid. Jeg
er sikker på, at de vil gøre en rigtig god
indsats."

Døde:
27/8
2/9
7/9
3/11

Lisbeth Anna Marie Svendsen
Erling Tonsberg Kristensen
Lise Sloth Kjærgaard
Niels Ville Eriksen
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Gudstjenester i Johanneskirken
DECEMBER
4. 2.s.i advent
11. 3.s.i advent
18. 4.s.i advent
24. Juleaften
25. Juledag

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

JANUAR
1. Nytårsdag
9. 1.s.e. HTK (mandag)

Kl. 10.00
Kl. 19.00

15. 2.s.e. HTK
22. 3.s.e. HTK
29. 4.s.e. HTK

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

FEBRUAR
2. S.s.e. HTK (torsdag)

Kl. 17.00

12. Septuagesima
19. Seksagesima
26. Fastelavnssøndag

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

MARTS
6. 1.s.i Fasten (mandag) Kl. 19.00
12. 2.s.i Fasten
19. 3.s.i Fasten
26. Midfaste

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Julemusikgudstjeneste (se omtale i bladet)

Nytårsmøde m. gudstjeneste og foredrag
(se omtale i bladet)
Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Kirkekaffe

Kyndelmissegudstjeneste m. efterfølgende
spisning i salen (se omtale i bladet)
Marianne Gyldenkærne i Bøvling

Fælles Forårsmøde i Bøvling
(se omtale i bladet)

Kirkekaffe

Ferie og fridage:
3.-4. december, 14.-15. januar, 11.-12. Februar, 4.-5. Marts

Kirkebil: Der er kirkebil til alle arrangementer og gudstjenester – også
når gudstjenesten er i Bøvling. Ordningen gælder inden for Lemvig Kommune.
Kontakt til City Taxi: tlf. 9782 1415

Forsamlings-salen udlejes
til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr.
Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Bodil Jensen, tlf. 21 74 50 23.
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Møder og Arrangementer
JULEMUSIKGUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE
MINIKONCERT – SØNDAG DEN 11. DECEMBER KL. 19.00
I år får vi besøg af fire korsangere samt en organist fra Aarhus, der vil danne musikalsk ramme om denne aften i valgmenigheden. Organisten Søren Bormann er til daglig dirigent i Herning Korforening og i Vibykoret, foruden at han er i gang med organist-uddannelsen ved Vestervig Kirkemusikskole. De fire korsangere er alle aktive
som enten kor- eller kirkersangere i og omkring Aarhus.
Alle 5 vil de indgå i gudstjenestens liturgi, der navnlig vil blive præget af Johann Sebastian Bachs kompositioner. Om dette siger Søren Bormann: ”I min musikalske dannelse er det mig uundgåeligt, at komme udenom Johann Sebastian Bach. Hans musik
synes til enhver tid fyldestgørende, og er mig en kilde til stor inspiration i mine egne
kompositioner.”
Efterfølgende vil koret synge en lille koncert for os i forsamlingssalen med firstemmige udgaver af kendte og elskede julesange.
Arrangementet koster 50 kr.
NYTÅRSMØDE – MANDAG DEN 9. JANUAR KL. 19.00
Vi får besøg af Lisbeth Filtenborg, der genfortæller og dramatiserer bibelhistorier
under overskriften ”Bibelske kvindeskikkelser – i lyst og nød”.
Denne aften vil vi blive taget med igennem Bibelen og stifte bekendtskab med nogle
af dens vigtigste og mest standhaftige kvinder, såsom Sara og Hagar, Lea og Rakel og
Maria, Jesu mor. Lisbeth Filtenborg skriver selv om fortællingerne: ”Nogle hører sammen to og to, som i et had-kærlighedsforhold. Andre står alene. Fælles for dem alle
er, at de blev mødre. Nogle mistede deres børn, andre døde fra dem.”
Arrangementet koster 50 kr.
LITTERATURKREDS – FIRE ONSDAGE: 18. JANUAR, 25. JANUAR,
1. FEBRUAR OG 8. FEBRUAR KL. 19.00
Denne vinter læser vi Jakob Knudsens dobbeltroman Angst – Mod; en fortælling om
reformationens hovedskikkelse, Martin Luther, og de sjælekampe, der drev ham til
opgør med pavekirken i Rom. Bogen levendegør den åndelige rejse, som Martin
Luther gennemgik fra at have frygtet Guds vrede og straf til at forstå, at hvis Gud findes i Jesus Kristus, så er han barmhjertig og nådig; kort sagt en rejse fra angst til mod.
Bogen kan lånes på Lemvig Bibliotek.
Læseplan:
Tredje gang: Mod, kap. 1-5
Første gang: Angst, kap. 1-4
Fjerde gang: Mod, kap. 6-10
Anden gang: Angst, kap. 5-10
KYNDELMISSEGUDSTJENESTE – TORSDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 17
Vanen tro fejrer vi kyndelmisse i valgmenigheden som en familiegudstjeneste. Kirken
vil være fuld af levende lys, og årets konfirmander vil medvirke i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning og fortælling i forsamlingssalen. Arrangementet inkl. måltidet er gratis.
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FÆLLES FORÅRSMØDE MED BØVLING VALGMENIGHED I
BØVLING – MANDAG DEN 6. MARTS KL. 19
Generalsekretær i Bibelselskabet, Birgitte Stoklund Larsen, holder foredraget Med
Grundtvig i kærlighed og krise. Før foredraget forestår Birgitte Stoklund Larsen også
gudstjenesten i Mariekirken.
Birgitte Stoklund Larsen har skrevet bogen "Paradisskyggen - med Grundtvig i
kærlighed og krise"
Arrangementet er gratis.

Kirkehøjskolen
"Rundt om Reformationen i anledning af 500-års jubilæet"
Mandag den 23. Januar kl. 19.00 (!) 2017 i Biohuset
Efter en kort introduktion ses Eric Tills film ”Luther”.
Onsdag den 1. marts 2017, kl. 19.30 i Nees Kirke
”Jesus & mig med Luther som guide” ved sognepræst Kim Eriksen, Lemvig.
I forbindelse med aftenerne serveres dér en kop kaffe/te.
Aftenerne er gratis og der er ingen tilmelding.
Kirkehøjskolen er et tilbud til alle om undervisning og inspiration.
VELKOMMEN TIL ALLE INTERESSEREDE

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:
Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten. Tidspunktet for
handlingen aftales direkte med valgmenighedspræsten. Skal afdøde udsynges fra sit hjem, plejehjem eller andet deltager jeg også meget gerne heri.
Besøg i hjem og på sygehus:
Jeg vil meget gerne have menighedens hjælp til at oplyse om alvorlig sygdom og indlæggelser. Hvis der i sådan forbindelse ønskes besøg eller hjemmealtergang, hører jeg meget gerne herom. Tak.
Hans Nørkjær
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Nyt fra bestyrelsen
Toilet i kirken???
Der er født en ide om, at det kunne være godt, hvis vi havde et toilet i selve kirken. Især når der er barnedåb, vielser, konfirmationer eller begravelser, hvor mennesker kommer langvejs fra, er der et behov. Her skal vi altid ud på vejen for at vise
dem, hvor der er et toilet. Placeringen skulle i så fald være bag døren til venstre,
når vi kommer ind i forgangen i kirken. Her er der nu en trappe op til orglet og
balkonen, og der er et kosteskab under trappen. Hvis vi fjerner trappe og kosteskab vil der være et velegnet rum, hvor der kunne være toilet og en udslagsvask.
Det vil i tilgift gøre det lettere for kirkebetjening og rengøring, når vandet ikke længere skal hentes oppe i forsamlingssalens køkken.
Det medfører så, at der skal laves en trappe inde i kirkerummet. Efter vores skøn
kan der godt blive plads til det.
MEN, det koster jo penge! Det vil nok blive nogle hundrede tusinde. Måske kan vi
finde en eller anden fond, der godt vil hjælpe, men hvilken fond giver penge til et
toilet? Vi har lidt på kistebunden, men ikke i den størrelse.Tror I, det vil være muligt,
at nogle af medlemmerne vil donere et beløb, som til sammen vil kunne dække en
sådan udgift?
Er tanken helt hen i vejret, eller vil det være værd at arbejde videre med ideen?
Det vil være et stort plus til vores kirke, hvis projektet kunne gennemføres.
Nu er ideen kastet ud, og det ville være rart med nogle reaktioner, så vi finder ud
af, om sagen skal lægges død, eller om vi skal gå videre med den.
På vegne af bestyrelsen, Daniel Eiler

Liturgi
Vi har fået lavet nogle såkaldte liturgi-ark med en oversigt over gudstjenestens
forløb i Johanneskirken. Oversigten passer ind i en salmebog og der er bl.a. skrevet verset, vi synger efter Trosbekendelsen, de faste salmer omkring altergang og
menighedens korsvar.
Vi håber, at oversigten vil være til gavn for alle kirkegængere.

Kunst i salen:
December:
Januar:
Februar:
Marts:

Kamete Skeltved, Vandborg
Susanne Flodgaard, Holstebro
Helle Hansen, Ulfborg
Inge-Grethe Nygaard, Nr. Nissum

Valgmenighedens hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Afs.: Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig

Hvem hvad hvor
Valgmenighedspræst Hans Nørkjær,
Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52
E-mail: praest@lemvigvalgmenighed.dk
Valgmenighedens bestyrelse:
Formand Daniel Eiler
Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88.
E-mail: bodilogdaniel@gmail.com
Næstformand Bodil Jensen, tlf. 21 74 50 23
E-mail: bodil_jensen@hotmail.com
Kasserer Bjarne Tonsberg, tlf. 40 21 04 84
E-mail: bjarne@tonsbergbyg.dk
Kirkeværge Niels Jørgen Lund Andersen,
tlf. 97 88 17 32. E-mail: lundandersen@mail.dk
Sekretær Britta Sønderskov, tlf. 40 14 85 89
E-mail: britta.soenderskov@skolekom.dk
Bente Abildgaard Skovmose, tlf. 40 29 45 80
E-mail: kogb.skovmose@gmail.com
Ane Husted, tlf. 97 89 32 17
E-mail: anehusted4@gmail.com
Forretningsfører Birgitte Stensgård,
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 Daniel Eiler, tlf. 97 88 97 88
Kirketjener: Bestyrelsen
Praktisk: Susanne Olesen: guttesus@outlook.dk

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

Kirkebladet
Udkommer 1. april, 1. august og 1. december.
Redaktion: Hans Nørkjær, Ingeborg Refstrup,
Ane Husted, Kirsten Mohr Christensen
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest den 1. marts 2017.

