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Bibelfortælling til
fortællegudstjenesten den 21. marts
i Lemvig Valgmenighedskirke
For mange år siden var der i Israel en
hyrdedreng, der hed David. En hyrdedreng skulle passe fårene og gederne,
der gik ude på marken og sørge for, at
de ikke kom noget til. Dér var det med
denne David, at han ikke var en helt
almindelig hyrdedreng, for han kunne
spille på harpe. Harpen havde han altid
ved sig. Han spillede på harpen derhjemme og han spillede på harpe ved
dyrene ude på marken. Og det kunne
dyrene lide. Selv de vilde får og geder
faldt til ro ved hans spil. David kom
også til at spille for den gamle konge,
når han trængte til at blive opmuntret.
David var meget god ved dyrene.
Klagede et lam sin nød i det fjerne,

Kong David med harpen
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styrtede han afsted. ”Hvad er der sket
med dig lille lam”, spurgte han så, når
han kom helt hen til det lam, der havde
klaget sig – og så klappede han lammet
og sørgede for, at det kom tilbage til sin
mor. Og det var ikke bare dette ene
lam, David tog sig kærligt af. Han var så
omsorgsfuld over for alle de får og geder, han passede.
Gud havde lagt mærke til David og
sagde en dag til en mand, der hed Samuel: ”Der er en hyrdedreng, der hedder
David. Han har et godt hjerte. Det er en
god egenskab for en konge. Jeg har
bestemt, at David skal være konge
engang, og at du skal udpege ham til konge”. Nu var det sådan, at Gud ville, at

Samuel skulle udpege David til konge,
allerede inden David var blevet helt
voksen. Når Gud havde bestemt det
sådan, vidste Samuel, at så måtte han
gøre det. Han måtte vandre helt til Betlehem, hvor David boede. Da Samuel
endelig kom til Betlehem og fandt det
hus i Betlehem, hvor David boede med
sin familie, henvendte han sig til Davids
far, der hed Isaj. Han sagde til ham: ”En
af dine mange sønner skal være konge”.
David havde syv storebrødre. Isaj,
deres far, stillede alle storebrødrene op
på en lang række foran Samuel. Kun
David var der ikke. Samuel kunne
straks se, at ingen af Davids storebrødre skulle være konge, så han sagde
til Isaj: ”Er det alle dine sønner?” ”Nej”,
sagde Isaj. ”Jeg har godt nok en søn mere.
Han hedder David. Han er ikke ret stor og
han har ikke noget fint arbejde. Han
arbejder bare med at passe får. Han er alt
for almindelig til at blive konge”. Men
Samuel bad om også at se David.
David blev hentet hjem ude fra marken. Da han kom ind i huset, var han
beskidt i tøjet. Det bliver man jo af at
gå ude på marken og passe på fårene.
Men det var ikke dét, Samuel så. Samuel så, at drengen, der lige var kommet
ind fra marken, kunne blive en god konge. Samuel sagde, at David skulle være
konge. Ikke lige med det samme, men
om nogle år. Da Samuel havde sagt det,
lagde han sin hånd på Davids hoved
som et tegn på, at han skulle blive konge engang.
David blev en meget god konge. Han
regerede landet klogt. Når Kong David
slappede af, spillede han på harpe.
David blev ved med at spille på harpe.
Det kunne han slet ikke undvære og
hans spil var en fryd for alle i hans

nærhed. Da David døde, blev hans søn
Salomo konge. Salomo byggede Jerusalems tempel. Templet blev bygget som
et et sted, hvor man kunne tale om
Gud.
Mange år efter, at David var konge, var
der en mor, der gik i Jerusalems gader
og spurgte alle, hun mødte: ”Har du set
min dreng. Han hedder Jesus og er 12 år
gammel og har mørkt hår”. Ingen havde
set Jesus ”Hvor er han dog blevet af. Han
har været væk i tre dage”, sagde Maria
ængsteligt til sig selv. Maria, Jesu mor,
var meget bekymret for, at Jesus var
faret vild i den store by eller, at der var
sket noget med ham. Maria var helt ved
at miste modet. Hun kom da i tanke
om, at hun ikke havde været oppe i
templet for at lede efter Jesus. Hun
skyndte sig derop. Og der oppe på
templet sad hendes dreng Jesus og talte med præster og kloge folk om
bøger, om Gud og også om Kong David, selvom han kun var et barn på 12
år. Da Maria så Jesus, løb hun hen og
gav ham et ordentlig knus: ”Jamen Jesus
hvorfor har du ikke sagt, at du var hér. Jeg
har ledt efter dig over alt i byen”. Jesus
sagde lige så roligt: ”Jamen vidste du
ikke, at jeg hører hjemme hér i templet,
hvor man taler om Gud, for jeg hører til
hos Gud”. Maria, Jesu mor, glemte aldrig,
at Jesus havde sagt at han og Gud
hører sammen. Men siden – da Jesus
var blevet voksen og begyndte at fortælle om Gud, forstod hun, hvad Jesus
havde ment med, at han og Gud hører
sammen. Og hun forstod, at byen Jerusalem, som Kong David havde gjort til
hovedstad i Israel, var en by for store
begivenheder.
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Gudstjenester i Johanneskirken
April
1. april
2. april
4. april
5. april
11. april
18. april
25. april

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s.e. påske
2. s.e. påske
3. s.e. påske

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Ingen gudstj.
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00

Maj
2. maj
9. maj
13. maj
16. maj
23. maj
24. maj
30. maj

4. s.e. påske
5. s.e. påske
Kristi Himmelfartsdag
6. s.e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag

Kl. 10.00.
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30 *) K
Ingen gudstj.
Ingen gudstj. Årsmøde i Skanderup

Juni
6. juni
13. juni
20. juni
27. juni

1. s.e. trinitatis
2. s.e. trinitatis
3. s.e. trinitatis
4. s.e. trinitatis

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

K
Liturgisk gudstjeneste
K
Kurt V. Andersen K
Generalforsamling K

Esben L. Larsen **)

*) Fra 23. maj gælder, at hvor intet navn er nævnt i gudstjenestelisten, er det Kurt V. Andersen, der
har gudstjenesten.
**) Esben Lunde Larsen er cand. theol og ph.d. studerende på et stipendiat, der deles af Københavns Universitet og Grundtvig Akademiet. Som ulønnet hjælpepræst i Bøvling Valgmenighed, vil
han være behjælpelig med gudstjenester under min orlov.
Signe Paludan

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 forlænget weekend fra den 8. april-11. april. Embedet passes af Kurt V.
Andersen.

Barselsorlov
Jeg skal meddele, at jeg skal have barselsorlov fra den 17. maj og til efter jul.
I den periode passer valgmenighedspræst Kurt V. Andersen embedet.
Signe Paludan
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Møder og arrangementer
Månedsmøde – Mandag den 12. april kl. 19.30.
Rektor for Lemvig Gymnasium Lars Ebbensgaard holder foredrag. Titel: Mellem
naturvidenskab og kristendom. Det er et foredrag om almen dannelse, natursyn og
gudstanke.
Generalforsamling – Søndag den 18. april kl. 19.00.
Efter gudstjenesten kl. 19.00 holder Valgmenigheden generalforsamling i salen. Alle
er naturligvis velkommen til at deltage.
De Grundtvigske Valg- og Frimenigheders Årsmøde den 29. - 30. maj.
Vært for Årsmødet er i år Skanderup Valgmenighed. Program og tilmeldingsblanket
er i De Grundtvigske Valg- og Frimenigheders Årsskrift, som ligger i kirkens våbenhus.
Højskoleuge fra den 14. - 20. juni på Vallekilde Højskole.
Årets tema: Kulturmøder gennem tiderne.

Gudstjenesterne i sommerperioden
Som en prøveordning vil Lemvig og Bøvling Valgmenigheder denne sommer holde
fælles gudstjenester. Det vil betyde, at gudstjenesten hver anden søndag er i Lemvig og hver anden søndag i Bøvling. Der vil blive sat bus ind på de søndage, hvor
gudstjenesten ikke er i Lemvig Valgmenighedskirke. Vi kan kun opfordre til, at der
bakkes op om ordningen.

Kunstudstillingen
i Salen
Fra 1. februar til 1. maj 2010:
Sven Havsteen-Mikkelsen
Født 1912 Argentina; død 1999.
Fra 10. maj til 8. august 2010:
Maja Lisa Engelhardt
Født 1956 Frederiksberg.

Døbte:
21/2.

Helena Borup Kristensen

Døde:
20/01. Verner Stokholm Jensen,
Nørlem
28/01. Ingrid Agerskov Kallesøe,
Hove
31/01. Eigil Maarupgaard, Lomborg

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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Kirkekaffe i anledning af Sidses
fratrædelse som fuldtids organist

Sidse Burchardt

Nu er det jo ikke sådan, du holder som
organist Sidse! Omstændighederne
omkring organistsituationen på denne
dato, kendte vi ikke, da vi lavede kirkebladet. Vi vidste ikke, om vi helt skulle
tage afsked med dig. Det skal vi heldigvis ikke. Vi får lov til at beholde dig på
halv tid.
Det er der mange grunde til, vi er glade for. Der er en ro og en stabilitet
over dit spil. Du er altid forberedt og
føler ansvar med det, du har med at
gøre. Til glæde for alle understøtter dit
spil fællessangen på bedste vis.
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Med dit imødekommende væsen er du
med til at bidrage til fællesskabet i Valgmenigheden. Jeg ved fra sangerne, at du
støtter godt op om koret og har bidraget til det sociale i koret ved bl.a. at
invitere hjem til øveaftener og lignende
Det er trist, at vi må tage afsked med
dig som fuldtidsorganist, men glædeligt
at vi får lov til at beholde dig på halv
tid. --- Du skal ikke være i tvivl om, at
vi på dine vegne glæder os over, at du
nu får mere tid sammen med din familie.
Signe

Kære Sidse.
Fra mit arbejde på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole har jeg
lært, at der er to slags medarbejdere:
de, der kun arbejder for lønnen, og de,
der også arbejder fordi de kan lide det,
de har med at gøre. Du spillede, fordi
du kunne lide dit job.
Da man i sin tid byggede de store katedraler overalt i Europa, fulgte stenhuggerne med fra sted til sted. En mand
kom forbi og spurgte: "Hvad laver de,
min gode mand?" Stenhuggeren svarede: "Jeg hugger sten!" Manden stillede
det samme spørgsmål til en anden, der
ligeledes sad og huggede sten, men her
var svaret: "Jeg bygger katedraler!"
De to mænd lavede det samme, men
der var pokker til forskel på, hvordan
de betragtede det job, som var deres. I
din tid ved Valgmenigheden fornemmer
vi, at du godt nok fik penge for dit spil,
men vi fornemmede også, at du med

din tilstedeværelse "byggede katedraler". Det er vi dig taknemlige for.
Tak for din tid som "eneorganist".
Arbejdet var i gode hænder. Din
ansvarlighed over for det job, du havde
taget dig på, er et af dine "mærker", og
din loyalitet over for Valgmenigheden
og de mennesker, du arbejdede sammen med, har der ikke hersket tvivl
om. Og så har vi nydt dit gode spil. Og
så tak, fordi du godt vil være med fremover i en halvtidsstilling. På den måde
bevarer vi dit engagement og en rimelig sikkerhed for, at vi ikke en dag pludselig står og mangler én ved orglet.
Du skal have en stor tak fra os alle i
Valgmenigheden.
Daniel

Bodil Jensen takkede på vegne af koret
for det gode samarbejde.

Musik i kirken
Da bestyrelsen modtog opsigelsen fra
Sidse Burchardt pr. 15. jan. i år, var vi
meget spændte på, hvordan dette problem kunne løses. Løsningen er blevet,
at orglet i Valgmenighedskirken fremover vil blive betjent af 2 dygtige organister, nemlig Jytte Toft og Sidse Burchardt. De vil selv fordele tjenesterne
imellem sig. Jytte bor i Thyborøn og har
i mange år været beskæftiget i musikkens verden som organist og underviser.
Velkommen til Jytte.
Bestyrelsen
Jytte Toft
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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
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@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)
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
post@lemvigvalgmenighed.dk
Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro
tlf. 97 81 10 80
Organist Jytte Toft, Vesterhavsgade 132 A,
7680 Thyborøn Havn, tlf. 97 83 28 58
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 27. maj 2010.

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

