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En mageløs opdagelse sætter sine spor
For 185 år siden udgives der et skelsættende skrift. Skriftet bærer titlen
Kirkens Genmæle og er forfattet af
N.F.S. Grundtvig. I skriftet gør Grundtvig sig til talsmand for sin såkaldt mageløse opdagelse af trosbekendelsen som
kilde til sand kristendom. Ud over dette gør Grundtvig sig også til talsmand
for åndelig frihed, dvs. tros-, ytrings- og
samvittighedsfrihed, hvor han understreger, at et samfund ikke kan bestå,
hvis ikke den åndelige frihed er sikret
for den enkelte borger.
Når man taler om frihedsbegrebet og
dets betydning, er det nemlig vigtigt at
være opmærksom på, at frihed gælder
på to plan – et individuelt plan og et
samfundsmæssigt plan. Den individuelle
frihed er en forudsætning for den samfundsmæssige frihed, og hvis man får
sat de to kategorier i omvendt rækkefølge, så bliver friheden kun et pseudobegreb, som intet fremmer.
Værdikampen for ytringsfrihed har for
mange været kædet sammen med en
debat om demokrati og medborgerskab, men ikke om åndelig frihed, dvs.
tros- og samvittighedsfrihed. Dette er
højst beklageligt, idet den åndelige frihed er forudsætningen for demokrati,
og derfor er det nu fremadrettet set
vigtigt, at dimensionerne i nutidens frihedskamp bliver justeret.
Gennem historien har religionen som
begreb talrige gange været dømt ude –
også af det offentlige rum... Senest ved
Helle Thorning-Schmidt. Underkender
man imidlertid betydningen af religion,
2

og dermed også det enkelte menneskes behov for noget meningsdannende i tilværelsen, så risikerer man at
miste respekten for det enkelte menneskes åndelig frihed, hvilket den danske debat om eksempelvis tørklæder
og religiøse symboler i det offentlige
rum vidner om.
Det er i den forbindelse interessant at
læse den tyske finansminister Wolfgang
Schäubles bog fra 2009, Har samfundet
brug for religion? I bogen skriver
Schäuble, at religion ikke er nogen privatsag, og at religion er afsæt for politik. Schäuble gør religionen til en ressource, akkurat som Grundtvig gør.
Uanset om det er islam, jødedom eller
kristendommen. Schäuble ønsker ikke,
at religionen trækker sig tilbage fra det
offentlige rum. Den skal være til stede
i samfundet som et grundlag, der bl.a.
sikrer, at politik ikke kun bliver et
spørgsmål om udfoldelse af magt. Hans
ærinde er på historisk baggrund at
redegøre for, hvorledes han ser religionen som en kraft, der kan få det moderne pluralistiske samfund til at hænge sammen, og særligt de monoteistiske religioner – jødedom, kristendom
og islam – fordi de hævder, at der er
noget større end mennesket og som
mennesket står i forhold til. Ens holdninger og handlinger skal ses i lyset af,
at man står i et ansvarsforhold til noget
uden for sig selv. Netop dette forhold
har samfundssammenholdende karakter iflg. Schäuble.
Dette ser Grundtvig så tidligt som i
1800-tallet. I tidsskriftet Brage og Idun

fra 1839 gør han sig tanker om, hvordan et samfund udvikler sig, hvis ikke
det enkelte menneske har åndelig frihed. Ifølge Grundtvig vil mangel på den
åndelige frihed straks sætte sig igennem i samfundsmæssig uro eller på tiltagende uredelighed, slaphed og dorskhed, for den “der ikke kan være sanddru i sin salighedssag, vil i reglen forfægte sin ret dertil eller blive falsk i
alt.” Er det, hvad vi i dag ser i en lang
række lande kloden over – at den
manglende åndelige frihed sætter sig
igennem i samfundsmæssig uro, uredelighed og dorskhed? Er Tunesien og
Egypten eksempler på dette? Og bør
det få os som individer og samfund til
at revurdere, hvordan vi håndterer den
åndelige frihed som begreb i Danmark?
Den åndelige frihed er stadfæstet i
Grundloven, men uden den forudgående kamp for åndelig frihed, havde
demokratiet aldrig kunnet stadfæste
sig i Grundloven. Dermed bliver den
åndelige frihed forudsætningen for
demokrati og ikke omvendt. Dette bør
medtænkes i dansk politik, når nogle
ønsker religionen ud af det offentlige
rum. Det er vanskeligt at indføre demokrati i et samfund, der ikke har
været igennem den individuelle kamp
for åndelig frihed, men det er også vanskeligt at få herboende indvandrere til
at indoptage demokratisk dannelse og
medborgerskab, hvis ikke vi som samfund først har vist dem betydningen af
– og respekten for – åndelig frihed.
Den mageløse opdagelse for 185 år
siden sætter gang i en frihedslavine, der
særligt får betydning for den individuelle frihed, men også for det samfunds-

mæssige. Imidlertid er det vigtigt atter
at gøre en mageløs opdagelse, så den
fremadrettede frihedskamp får et
balanceret fokus mellem individ og
samfund, og mellem demokratisk og
åndelig frihed.

Artiklen er skrevet af Esben Lunde
Larsen, ph.d.-studerende i Grundtvigs
frihedsforståelse, hjælpepræst i Bøvling
Valgmenighed.

Konfirmation
D. 8. maj i år konfirmeres Eva Kristensen Tonsberg, Sandholmvej 11, Nørlem,
7620 Lemvig.
Eva går til konfirmationsforberedelse
sammen med Bøvling-konfirmanderne
hos Kurt V. Andersen, men ønsker altså
at blive konfirmeret i Lemvig Valgmenighedskirke af Signe Paludan.
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Gudstjenester i Johanneskirken
APRIL
3. april
10. april
17. april
21. april
22. april
24. april

Midfastesøndag
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Kl. 9.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

MAJ
1. maj
8. maj
15. maj
22. maj
29. maj

1. søndag
2. søndag
3. søndag
4. søndag
5. søndag

Kl. 14.00 Kurt V. Andersen
Kl. 10.00 Konfirmation - K
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Årsmøde. Ingen gudstjeneste

JUNI
2. juni
5. juni
12. juni
19. juni
26. juni

Kristi Himmelfartsdag
6. søndag e. Påske
Pinsedag
Trinitatis søndag
1. søndag e. Trinitatis

e. Påske
e. Påske
e. Påske
e. Påske
e. Påske

Generalforsamling
K
K
Liturgisk gudstjeneste - K
K

Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 9.00 K
Kl. 10.30 Esben Lunde Larsen - K
Kl. 10.00. Fælles gudstjeneste med
Bøvling - K

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.

Tak for hjælpen.
Signe Paludans barselsorlov er ved at være slut, og vi glæder os til have hende tilbage. Fra bestyrelsens side skal der dog lyde en meget stor tak til Kurt V. Andersen
for den velvillige hjælp, han har ydet Lemvig Valgmenighed under Signes fravær. Det
har betydet et så lille afbræk som muligt for valgmenigheden. Også tak til Esben
Lunde Larsen og øvrige præster, der har hjulpet undervejs.
Bestyrelsen

Død:
03/03. Peder Maarupgaard, Ramme, tidligere Lomborg
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Møder og arrangementer
Højskoleuge
Højskoleugen arrangeres på skift af en af de midt- og vestjyske valgmenigheder og
er altså en mulighed for sammen med medlemmer fra disse menigheder at se og
opleve nyt. I år er det så blevet vores tur til at arrangere ugen.
Højskoleugen med temaet ”Grænseland på kryds og tværs” finder sted på Rønshoved Højskole i dagene søndag d. 21. august til lørdag d. 27. august. På programmet er bl.a. forfatteren Herman Bang, maleren Emil Nolde og Sønderjyllands kultur og historie. Der er sejltur på Flensborg Fjord, tur til Frederiksstad, debat- og
emnekredse, sang og musik.
Folder med det fulde program og priser ligger til afhentning i kirken. Fælles
bustransport til og fra højskolen er inkluderet i prisen. Læs evt. mere om højskolen pa www.ronshoved.dk. Tilmelding skal ske i løbet af april måned til Signe Paludan, som sørger for samlet tilmelding.
Bestyrelsen

Tillykke!
Lemvig Valgmenighed ønsker Davine Villesen hjertelig tillykke med de 100 år. Hun
stammer fra Ramme, men har i mange år boet i Fabjerg, hvor hun og hendes mand
drev et landbrug. I dag bor hun i Fabjergstad i egen bolig.

Er du blevet væk?
Når du ser på bagsiden af dette blad, er dit navn i adressefeltet muligvis forsvundet, mens din ægtefælles navn stadig står der. Nu betragter hverken bestyrelse el.
forretningsfører det ene medlem som vigtigere end det andet. Valgmenigheden er
imidlertid gået over til et nyt Edb-system, som beklageligvis ikke kan sætte flere
navne på samme adresse-mærkat, sådan som det gamle kunne. (Forhåbentlig kan
det nye system så en masse andet)
Bestyrelsen

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)

Lemvig Valgmenigheds hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Årsmøde i De Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder i Havrebjerg/Høve
Lørdag den 28. maj 2011
Kl. 11-12 Registrering og indkvartering. Betaling udsendes og betales inden
mødet, kvittering medbringes. Indkvartering foregår på Liselund, på
Hotel Frederik II, Slagelse Vandrerhjem samt hos private. Alle mødes på
Liselund.
Kl. 12-13 Let forplejning med sandwich kan forud bestilles.
Kl. 13
Velkomst Foredrag ved frimenighedspræst Peter Haandsbæk Jensen:
'Kan der komme noget godt fra Nazareth?'
Nutidens skepsis overfor kirke og kristendom
Kl. 14.30 Kaffe, te og kage
Kl. 15.15 Generalforsamling. Dagorden efter vedtægterne.
Kl. 17.30 Pause
Kl. 18.30 Middag. Udendørs sangaften. Forfriskning. Natmad.
Søndag den 29. maj 2011
Kl. 8-9
Morgenmad
Kl. 9.30 Gudstjeneste i Høve ved Iben Snell
Gudstjeneste i Havrebjerg ved Oluf Steinlein
Kl. 12-13 Let middag
Kl. 13
Foredrag ved sognepræst Torben Bramming, Ribe:
'Guds aseitet – virkelighedens Gud'
Kl. 14.30 Kaffe, te og kage. Afslutning. Afrejse.
Tilmelding til Signe Paludan senest 29. april

Kunst i salen: Erik Heide
Åbent alle ugens 7 dage 13 - 17. Fra den 21. marts 2011.
Erik Heide er født 1934 i Øster Jølby på Mors. Han er uddannet på Kunstakademiets malerskole fra 1951-54, og på den grafiske skole i 1957. Siden 1958 har han
dog hovedsageligt arbejder som billedhugger.
En vigtig del af Erik Heides værk består af udsmykninger i kirker. Både en række
nye og gamle kirker landet over, hvor han har stået for en total udsmykning af kirkerummet med alterbord, prædikestol, døbefont, krucifiks osv. Han arbejder fortrinsvis i grove materialer som træ, granit og støbejern, og med en dyb forståelse
og respekt for de kristne grundsymboler, som han omsætter til et enkelt og kraftfuldt moderne formsprog.
Ud over kirkekunsten har Erik Heide skabt en lang række skulpturer og relieffer af
mere verdslig karakter, også her med grove materialer og forenklede former, ofte
dyreformer som fuglen, fisken, hunden – eller mennesket. Hans værker findes på
pladser og torve i mange byer landet over og f. eks. ved Bovbjerg Fyr.
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Ved læsning af ”Kongens Fald” af Johannes V. Jensen kom jeg til at sætte andre stednavne ind i et afsnit om kirkeklokker:
”På den stille skærtorsdag brød klokkerne i Lemvig Kirke ud med sorgstemt ringende klang. Ja, ja, svarede det straks fra Valgmenighedskirken oven for byen og fra
Nr. Lem Kirke, også fra Tørring og Rom løftede klokkerne i kirkerne deres stemmer. Mens de ringede med hver sin anklagende røst faldt flere hurtigt jamrende
klokker ind fra nær og fjern. Det gentog sig langfredag. Påskedag og 2. påskedag lød
det helt anderledes, de samme klokker lød glade og stemningsfyldte. Opløftende
lød de især påskedag da klokkerne kimede.”
Påskeblomst! (Påskeklokke) hvad vil du her?
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1817
Melodi: Carl Nielsen, 1910

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
Anna Marie Karstoft
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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 27. maj 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

