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Nikodemus – en bibelsk figur
Nikodemus var en lærd og indflydelsesrig person, der boede i Jerusalem på
Jesu tid. Han var farisæer og medlem af
Det Jødiske Råd. Af de fire evangelister
er det kun evangelisten Johannes, der
fortæller om ham. Igennem tre episoder i Johannesevangeliet hører vi om
Nikodemus.
Første gang evangelisten Johannes
fortæller om Nikodemus fortæller han,
at Nikodemus kom til Jesus midt om
natten. Nikodemus havde fattet interesse for Jesus og ville opsøge ham.
Nikodemus vidste, at han ville miste sin
indflydelse i synagogen og dermed også
sin politiske indflydelse, hvis det blev
opdaget, at han opsøgte Jesus. Derfor
fandt han på at komme til Jesus midt
om natten, hvor ingen ville opdage det.
I nattens mulm og mørke gik Nikodemus hen til det hus, hvor Jesus var.
Han kom indenfor og indledte besøget

Udsnit af skitse til Niels Larsen Stevns altertavle om
mødet mellem Jesus og Nikodemus
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med at sige: ”Rabbi vi ved, du er lærer og
kommer fra Gud, for ingen kan gøre de
tegn, du gør, uden Gud er med ham”. Med
de ord gik samtalen igang. Jesus ledte
samtalen, mens Nikodemus tog imod
lange og uddybende svar. Jesus får sagt,
at han ikke er lærer i religiøse spørgsmål, som Nikodemus tror, han er. Han
får også sagt, at det særlige ved ham
ikke er, at han som en filosof kan komme med nye og kloge tanker. Hans mission og anliggende er at være budbringer af et budskab, der har et andet
udgangspunkt end menneskers verden
og som vi derfor heller aldrig vil kunne
udlede med vores tanke og erfaring.
Sådan får Jesus sagt, at igennem hans liv
lader Gud noget helt nyt ske, som mennesker ikke ved egen viden og lærdom
kan fremkalde. Og så talte Jesus med
Nikodemus om dåbens betydning, som
ligger i, at Gud kommer til det lille barn
og lader noget helt nyt ske. Barnet får
at vide, at det er Guds barn og at det
har en himmelsk far for al fremtid. Lige
inden Nikodemus var på vej ud, holdt
Jesus en prædiken for ham. I prædiken
sagde Jesus: ”Således elskede Gud verden,
at gav sin søn den enbårne for at enhver
som tror på ham ikke skal fortabes men
have evigt liv”. Nikodemus havde fået
noget at tænke over, da han gik hjem i
nattens mulm og mørke.
Anden gang, evangelisten Johannes fortæller om Nikodemus, møder vi ham
under Løvhyttefesten i Jerusalem. Den
jødiske Løvhyttefest var en 8 dages
høstfest, men samtidig en mindefest.
Man mindedes forfædrenes vandring i
ørkenen. Under Løvhyttefesten boede
folk i hytter af løv, for at genkalde sig

folkets situation under ørkenvandringen. Deraf navnet Løvhyttefest. Under
Løvhyttefesten kom Jesus til Jerusalem.
Han deltog i festen og han gik op på
tempelpladsen for at talte. Nogle mente, at Jesu tale var gudsbespottelig, men
mange andre mente, han talte med
myndighed. Blandt farisæere var en
gruppe meget foruroliget over den opmærksomhed, Jesus fik. I samarbejde
med ypperstepræsterne fik de sørget
for, at der blev sendt tempelvagter ud
for at arrestere Jesus. Tempelvagterne
kom imidlertid tomhændede tilbage.
Det højest bemærkelsesværdige i Jesu
måde at tale på gjorde, at de ikke kunne få sig selv til at arrestere ham. Gruppen af farisæere, der havde sendt tempelvagterne ud, reagerede med vrede. I
den situation var Nikodemus til stede.
Han oplevede farisæernes vrede og
gjorde indsigelse mod, at farisæerne
uden videre ville have Jesus slået ihjel.
For en stund var han ikke skjult discipel. ”Vores lov dømmer da ikke et menneske, uden at man først har hørt på ham og
fået rede på, hvad han har gjort”, var
Nikodemus’ indsigelse. Der blev ikke
lyttet til Nikodemus.Alle gik hver til sit.
Den tredje og sidste gang, evangelisten
Johannes fortæller om Nikodemus er i
timerne efter Jesu død. Her møder vi
Nikodemus sammen med en mand, der
gik under navnet Josef fra Aritmatæa.
Det var de to, der sørgede for, at Jesus
fik en ordentlig begravelse. Ligesom
Nikodemus havde Josef fra Aritmatæa
været skjult tilhænger af Jesus. Ingen af
dem havde turdet at stå offentlig frem
som tilhænger af Jesu budskab . De var
bange for omverdenens reaktion. Men
da de blev vidner til Jesu død, kunne de
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ikke længere leve med at være skjulte
disciple. Da stod de åbne frem. Josef fra
Aritmatæa sørgede for, at Jesus kom
ned fra korset og Nikodemus sørgede
for salve, så Jesus kunne blive salvet,
inden begravelsen. Da Jesu krop var
blevet salvet og viklet ind i linnedklæde,
begravede Nikodemus og Josef fra Aritmatæa Jesus i den have, hvor han var
blevet korsfæstet. De begravede ham i
en ny grav, hvor ingen før havde ligget.
Jesus blev begravet lige inden Påskehøjtiden skulle begynde. Det var skik, at de
døde skulle være begravet inden Påskehøjtiden.
Ingen nytestamentlige skrifter fortæller om Nikodemus’ videre skæbne.
Vi kender ikke til Nikodemus’ videre
livsforløb, men vi må regne med, at han
fra Påskedag sluttede sig til de første
kristne.
Signe Paludan
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Gudstjenester i Johanneskirken
April
6. april
13. april
18. april
20. april
27. april

2.s.e.påske
3.s.e.påske
Bededag
4.s.e.påske
5. s.e. påske

Kl. 10.30 Kurt V. Andersen
Kl. 10.00
Kl. 10.00 Konfirmation – K
Ingen
Kl. 19.30 Årsmøde – K

Maj
1. maj
4. maj
11. maj
12. maj
25. maj

Kristi Himmelfartsdag
6.s.e.påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis

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

Juni
1. juni
8. juni
15. juni
22. juni
29. juni

2. s.e.trin
3.s.e.trin
4.s.e.trin
5.s.e.trin
6.s.e.trin

Ingen gudstjeneste – Årsmøde
Kl. 10.00 Jannik Bojsen-Møller – K
Kl. 9.00
Kl. 10.00 K
Kl. 10.00

K
Kurt V. Andersen
K
Kirkefrokost i det fri.
Se omtale af arr. i bladet.

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 5. april til 8. april, fra den 3. maj til 6. maj og fra den 7. til den
10. juni. Embedet passes af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, Bøvling.

Gudstjeneste på
Lemvig sygehus

Gudstjeneste på
Dagcentret, lemvig

Onsdag den 2. april

Tirsdag den 27. maj
Tirsdag den 17. juni

kl. 18.15

kl. 10.15
kl. 10.15

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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Møder og arrangementer
Kom og vær med til Årsmødet i De Grundtvigske Valg- og Frimenigheder den 31. maj - 1. juni.
I år foregår årsmødet i Vesthimmerlands Frimenighed
En god oplevelse venter jer. På de Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde
er der altid foredrag, generalforsamling, gudstjeneste masser af sang, god mad og
højt til loftet.
Temaet i år er "Religion i det offentlige rum". Indlæg ved Jan Lindhardt og Christian Mejdahl. Mødet holdes på Himmerlands Ungdomsskole, hvor der også vil være
indkvartering. Det endelige program kommer i Årsskriftet. I vil finde det i våbenhuset i kirken i løbet af foråret.Tilmelding senest 1. maj til Signe Paludan.

Program for årsmødet 2008
Lørdag:
kl. 11.00-12.00 Registrering, afregning og indkvartering.
Mødested for alle: Himmerlands ungdomsskole.
kl. 12.00 Kaffe, te, drikkevarer, sandwich (efter forudbestilling).
kl. 13.00 Velkomst. Derefter foredrag ved Jan Lindhart: Religion i det offentlige rum.
kl. 14.45 Kaffe, te, kage.
kl. 15.30 Generalforsamling i foreningen. Forslag der ønskes behandlet bedes indsendt
til formanden Kurt V. Andersen, Præstevangen 1, 7650 Bøvlingbjerg,
e-mail: kurtvandersen@mail.dk senest den 21. april.
kl. 17.30 Pause
kl. 18.30 Middag med kaffe. Anna Kolind fortæller om Himmerlands Ungdomsskole.
kl. 20.00 Sangtime med Kirsten Svensmark Møller
kl. 22.15 Forfriskninger
Søndag:
kl. 08.00 Morgenmad, privat og på skolerne. Derefter udkvartering.
kl. 10.00 Gudstjenester: Søttrup ved Helena Bruun-Nystedt.
Løgstør ved Thorben Johannesen (Klim valgmenighed).
kl. 12.00 Frokost – buffet.
kl. 13.30 Foredrag ved C. Mejdahl: Religion i det offentlige rum.
kl. 15.00 Afslutning, kaffe, te, kage.
Årsmøde tlf.: 98 66 40 66 (23 32 88 42) fra d. 31/5 kl. 11 – d. 1/6 kl. 15.

Pak madkurven!
Søndag d. 25. maj vil bestyrelsen gerne opfordre alle kirkegængere til hver især at
medbringe deres egen madkurv. Efter gudstjenesten vil vi gå i kirkens have og spise sammen. Hvis der er stemning for det, kan vi måske spille et spil Kub eller rundbold.
Der vil være borde og stole stillet op.Vi sørger for kaffe, the og saftevand.
Skulle vejret imod forventning ikke vise sig fra sin pæne side, må vi trække ind i forsamlingssalen.
Bestyrelsen
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Kom til generalforsamling
D. 27. april er der årsmøde i Valgmenigheden. Da medlemsskabet af Valgmenigheden jo er et fælles projekt, som man aktivt har meldt sig ind i, vil det være godt, om
vi bliver en del mennesker til at drøfte de forhold og spørgsmål, som trænger sig
på i det daglige.Aktuelt vil vi fremlægge nogle tanker vedrørende Menighedens 125
års jubilæum, der falder i adventstiden i år. I øjeblikket taler vi en del i bestyrelsen
og med præsten om hvor meget? Hvor mange? hvornår? Hvem? o. s. v.
Desuden håber vi, at der kan blive en snak om det at bruge Kirken i en tid, der er
noget præget af nyttefilosofien og ikke så meget af holdninger.Vi synes jo, at vi har
en god Kirke, en god præst og et godt samarbejde i øvrigt med alle de mennesker,
der er involveret i det daglige arbejde. Det er ikke en selvfølge, at arbejdet foregår
forholdsvist uden gnidninger. Så vi kan mødes i en positiv ånd på generalforsamlingen. Som endnu et udtryk for en god stemning på stedet, så modtager de medlemmer af bestyrelsen, der er på valg, også genvalg, hvilket giver gode og stabile forudsætninger for det videre arbejde.
Så kom og vær med, så vi fornemmer opbakning til det fælles liv, vi har omkring
vores menighed.
Daniel Eiler

Kom til konfirmation
I foråret 2007 var jeg inviteret til konfirmation i København. Det blev til en både
festlig og hyggelig dag. Dog blev det festlige ved selve konfirmationsgudstjenesten
for mig hæmmet af, at de ”stakkels” københavnere tilsyneladende ikke kender til
glæden ved fællessang. Et dygtigt kirkekor var der, men erstatte fællessangen i en
fyldt kirke kunne det jo ikke.
Derfor vil jeg gerne opfordre Valgmenighedens medlemmer til at møde talstærkt
op til konfirmationsgudstjenesten. Lad os få fællessang, ”så taget letter”, og være
med til at gøre dagen festlig for konfirmander, deres familier og gæster.
Konfirmationen er en festdag – ikke bare for konfirmander og festdeltagere, men
også for Valgmenigheden som sådan. Dagen er desuden en god lejlighed for kommende konfirmander til at opleve, hvordan den forløber i Valgmenigheden. Og da
vi jo er så privilegerede at have masser af plads i vores kirke, er der ingen grund til
at holde sig tilbage!
Ingeborg Refstrup

Konfirmander

Døde:

DEN 18. APRIL 2008
Rasmus Kaasgaard Christiansen,
Nørlem
Andreas Kvist, Engbjerg.

10/01: Esther Kathrine Kristensen,
Hove
07/02: Esther Agnethe Lilleøre,
Lemvig
29/02: Hans Jensen, Resen

6

“Stol du kun på dit fadervor”
(nr. 586 i Salmebogen)
er en salme, som er en af mine favoritter. Måske nok pga. min bedstefar Christian B. Kaasgaard har skrevet en dejlig
melodi, som har givet salmen et løft.
Min mor lærte mig melodien da jeg var
omkring 10-12 år og den har altid klinget i mine ører.
Salmen bliver mest brugt først i det nye
år.
De senere år har jeg knyttet mig meget
til salmen, nok specielt fordi vi synger
salmen ved særlige lejligheder inden for
familien.
Salmen vil for mig altid være en smuk
salme.
Anette K. Pedersen
Kirkesanger

1. Stol du kun på dit Fadervor!
Lad dig derfra ej forlokkes.
Himmel og jord engang forgår,
aldrig dog Fadervor rokkes;
det er Guds ord i barnemund,
klippe og skjold i farens stund,
pant på Guds-faderligheden.

3. Kom så i hu med mund og hånd,
at »Herre Jesus« det rette
læres kun af den Helligånd,1
hvem alle dårer forgætte!2
Han ånder liv i Jesu navn,
han lægger os i Jesu favn,
lægger hans bøn os i munden.

2. Agt det kun vel: I Jesu navn
bedes det må alle dage
som af et barn i Jesu favn,
der kan hans kærlighed smage,
føler det på sig, alt hans håb
fødtes af troen i hans dåb,
vokser med Jesus den lille.

4. Beder du så dit Fadervor,
Ånden med Faderens stemme
hjemler dig Jesu børnekår,
så i Guds hus du har hjemme;
thi kun Guds ægte børn har mund
til uden tant af hjertens grund
Gud deres Fader at kalde.
Joh 16,23-28
N.F.S. Grundtvig 1855.
1 1 Kor 12,3
2 glemmer
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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
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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 1. juni 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

