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Fortælling
Den norske forfatter Jan Kjærstad er af
den opfattelse, at de fortællinger et
menneske får fortalt, er lige så vigtige
for et menneskes identitet som dets
DNA – altså som arvemassen. Det er
Jan Kjærstads påstand, at de forskellige
fortællinger, som vi har læst og lyttet
til, siden vi var børn, har været med til
at forme os og gøre os til dem, vi er.
Det er Kjærstads påstand, at fortællinger er med til at skabe vores identitet.
Hvis det er rigtigt, at vi bliver, hvad vi
læser og får fortalt, er det bestemt ikke
ligegyldigt, hvilke fortællinger vi læser
og hvad vi får fortalt.
H.C. Andersen er en forfatter, der med
sine eventyr og historier har været
med til at præge mange af os. Som
børn var ”Prinsessen på ærten”, ”Klods
Hans”, ”Fyrtøjet”, ”Store Klaus og Lille
Klaus”, ”Svinedrengen”, ”Hvad Fatter
gør er altid det rigtige” og ”Den standhaftige tinsoldat” nogle af de fortællinger, vi hørte. Som voksne kan vi tage fat
i de mange af H. C. Andersens eventyr,
der ikke er skrevet til børn. Når man

Tegning af Lorennz Fröhlich.
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læser H.C. Andersens eventyr og fortællinger, bliver man mindet om det
vigtigste i ethvert liv. Den omsorgsfulde kærlighed, det oprigtige, det ægte og
det umiddelbare betones meget i eventyrene, mens der er en stærk kritik af
selvtilstrækkelighed, opstyltethed, selvgodhed og smålighed. H.C. Andersen
fortæller os i sine eventyr, at glæden
ved de ”små ting”, er den største.
H.C. Andersens næstsidste eventyr
”Krøblingen” er værd at læse. I eventyret ”Krøblingen” får vi fortalt, at et
godt liv ikke er betinget af velstand og
at sorgen rammer den fattige så vel
som den velstillede. Eventyret handler
om drengen Hans, der er krøbling.
Hans er lam i benene og sengeliggende.
Hans laver noget, mens han ligger i sengen. Han læser i sin eventyrbog. Have
Ole og Have Kirsten bliver Hans’
forældre kaldt. De er hårdtarbejdende
gartnere på en herregård. Deres fattigdom bliver omhyggeligt skildret i eventyret. Have Ole og Have Kirsten er
bitre over deres fattigdom og de
undrer sig over, at Gud har gjort så
stor forskel på rig og fattig. Da Hans
fra sin seng hører på deres klage, læser
han et eventyr op fra sin eventyrbog.
Det eventyr handler om en konge, der
var blevet meget syg. Han kunne kun
blive helbredt ved at iføre sig en skjorte, som havde været båret af et menneske, som aldrig havde kendt til hverken sorg eller savn. Der var kun ét
menneske at finde, der hverken havde
kendt til sorg eller savn. Det var en
svinehyrde så fattig, at han ingen skjorte havde. Selv om denne svinehyrde var
fattig, havde han ingen sorger og følte

sig meget lykkelig. Det syntes Have Ole
og Have Kirsten var morsomt. Det
eventyr bragte glæde og håb ind i deres
tilværelse. Fortællingen opløftede og
glædede dem så meget, at livet fra den
dag ikke længere var trist, for når denne fattige svinehyrde kunne være lykkelig, måtte de da også kunne finde en
glæde i livet, hvis de blot åbnede deres
øjne for, at de glæder, der ikke har med
materiel velstand at gøre, er de
største. Eventyret om den lykkelige
svinehyrde, havde givet Have Ole og
Have Kirsten mod til at begive sig
åbent og tillidsfuldt ud i livet. Det budskab, er der evangelium i.

I nogle af eventyrene ville H.C. Andersen formidle det bibelske budskab eller
rettere han ville gøre det nytestamentlige budskab levende og nærværende. I
eventyret ”Krøblingen” er dette ærinde tydeligt. H.C. Andersen var helt
bevidst om, at hans eventyr ikke kunne
sidestilles med Det Nye Testamente.
Han forstod ikke sine eventyr som en
ny Bibel. Men igennem mange af sine
eventyr som f.eks. ”Krøblingen” var
det hans hensigt at formidle det kristne budskab.
Signe Paludan

Tegning af Lorennz Fröhlich.

Konfirmation:
Den 22. april konfirmeres Lise Marie Karstoft, Gjelleroddevej 3, Tørring,
7620 Lemvig og Andreas Dalgaard, Houlindvej 12, Tørring, 7620 Lemvig.
Lise og Andreas går i 7. klasse på Klinkby Skole.
De har dels fulgt konfirmationsforberedelsen sammen med klassen og dels fulgt
konfirmationsforberedelsen i Valgmenigheden.
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Gudstjenester i johanneskirken
APRIL
1. april
5. april
6. april
8. april
15. april
22. april
29. april

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

Kl. 9.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30

K
Kirkekaffe - K
Liturgisk gudstjeneste - K
K
Jannik Bojsen-Møller - K
Konfirmation - K
K

MAJ
6. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj

4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag

Kl. 9.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00

K
Generalforsamling - K
K
Kurt V. Andersen
K

JUNI
3. juni
10. juni
17. juni
24. juni

Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00

Kirkekaffe - K
Kurt V. Andersen - K
K
Lemvig - Signe Paludan

JULI
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Bøvling - Signe Paludan
Lemvig - Kurt V. Andersen
Bøvling - Kurt V. Andersen
Lemvig - Kurt V. Andersen.
Bøvling - Signe Paludan

I perioden fra den 24. juni - 29. juli holder valgmenighederne i Bøvling og Lemvig
fælles gudstjenester. Der bliver altså kun én gudstjeneste pr. søndag enten i Bøvling
eller i Lemvig.
Den 1. juli, den 15. juli og den 29. juli finder gudstjenesten sted i Bøvling. På disse
søndage sørger bestyrelsen for fælles transport mellem Kirkevej og Bøvling – mød
blot op ved salen kl. 9. 30.

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.
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Møder og arrangementer
Se nærmere omtale senere i bladet.
Gudstjeneste og efterfølgende
generalforsamling søndag den 13.
maj kl. 19.00

Højskoleuge på Sogndal Højskole
i Norge fra den 13. juni - 20. juni.

De Grundtvigske Fri- og Valgmenigheders årsmøde i Ågaard Frimenighed lørdag den 9. til søndag
den 10. juni.

Ågård Frimenighed

Op gennem Norge

Ferie og fridage:
Jeg har fridage fra den 14. – 15. april, fra den 18. – 20. maj og fra den 9. - 10. juni.
Jeg holder ferie fra den 7. juli – 28. juli. Embedet passes i disse perioder af valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, tlf. nr.: 97 88 56 50.

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)

Døde:
10/12. Margot Kjær Lisby, Lemvig
13/02. Lilly Maja Andersen, Lemvig
26/02. Kirsten Paakjær, Lemvig

Valgmenighedens
hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Kom ud af busken!
Så er det atter tid for generalforsamling i Valgmenigheden - d.13.maj - og dagsordenen ser ud, som den plejer. Allerede nu tænker mange, at det bliver en kedelig
omgang, som man ikke behøver at deltage i. Om det bliver kedeligt, kommer imidlertid helt an på dem, der dukker op - eller ikke dukker op.
Som bestyrelse og præst er det godt at få respons på, hvad vi går og laver. Her kan
en generalforsamling jo være en god anledning til, at I giver jeres besyv med: Er alt
i sin skønneste orden? Eller er der ting, der skal ændres? - afskaffes? - prøves af?
Deltager du ikke i generalforsamlingen, er du dog alligevel altid velkommen til at
henvende dig til bestyrelse og præst med ideer, kritik, ønsker osv. Tlf. numre, adresser, e-mail-adresser står på bagsiden af kirkebladet, så vi skulle være til at komme i
kontakt med. --- Eller duk op næste gang, der foregår noget i Valgmenigheden.
Bestyrelsen

kan du li´ at bage... så har Valgmenigheden en tjans til dig.
Til de fleste arrangementer får vi hjemmebagt brød. Det vil vi gerne fortsætte med.
Derfor har du nu chancen for at melde dig som ”bagekone/-mand”. Der følger ikke
løn med opgaven, men du vil dog få udgifter til råvarer refunderet. Derudover bliver du i sensommeren inviteret med på en udflugt som påskønnelse for din indsats.
Helt konkret vil det foregå sådan, at du bliver spurgt, om du vil bage til en given lejlighed. Passer tidspunktet dårligt, kan du sige nej og vil blive spurgt igen i anden forbindelse. Spørgsmål/tilsagn rettes til bestyrelsen.
Ingeborg Refstrup

Kunst i salen:
Seppo Mattinen
3. februar - 11. maj 2012 – grafiske arbejder.
Seppo Mattinen f. 1930 er maler. Og tegner. Og grafiker. Og fortæller. Og nomade. – Han er dansk statsborger, og uddannet på Kunstakademiet i København,
men født og opvokset i Finland og nu bosat i Italien.
Allan Githuka, Kénya.
12. maj - 13. august 2012
Allan Githuka befinder sig i landlige omgivelser og
netop et sådant miljø i et afrikansk land kan ikke på
nogen måde sidestilles med et tilsvarende miljø i
Danmark eller en anden europæisk nation, for dén
sags skyld.
Lemvig og Omegns Valgmenighed - Forsamlingssalen, Kirkevej 4, Lemvig
Åbent alle ugens 7 dage 13 - 17. Tlf. 9788 9788.
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Årsmødet i Foreningen af De Grundtvigske Valg- og Frimenigheder 2012 i Ågård Frimenighed:
LØRDAG DEN 9. JUNI:
10.30-12.30: Registrering og indkvartering. Mødested: Ågård Efterskole
Opkrævning udsendes, og den enkelte menighed betaler samlet inden mødet.
Let forplejning ved ankomst er inkluderet i deltagerprisen.
12.30-13.00: Velkommen til Kirkebakken i Ågård!
Foredrag ved Landsformand for DGI, Søren Møller:
”Fra indforstået folkelighed til udtalt værdikamp”
Der er i dag forandrede forudsætninger for folkeligheden og derfor behov for et folkeligt redesign, hvis vi ønsker indflydelse på vores samfund. Den grundtvigske talerstol
er ikke længere en stærk platform! - Hvad gør vi så? Efterfølgende debat
14.30: Kaffe/te og kage
15.15: Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne
Efter generalforsamlingen er der ”Fyraftenssang” i frimenighedskirken
v. Henrik Jensen ved klaveret: ”En hilsen fra Valdemar Brücker”
19.00: Festmiddag med kaffe
21.30: Koncert i frimenighedskirken med ”Den Danske Salmeduo”
Se evt. www.dendanskesalmeduo.dk
Natcafé – natmad. Drikkevarer kan købes. Bål i præstegårdshaven
SØNDAG DEN 10. JUNI
08.00-09.00: Morgenmad
09.30: Gudstjeneste i Ågård Frimenighedskirke v. Henrik Jensen
11.30-13.00: ”Frokost i det grønne”
”Om glæden ved det grumsede grundtvigske!”
Er der egentlig stadig en berettigelse i at have grundtvigske valg- og frimenigheder i
dag, når hver anden præst i Danmark kalder sig grundtvigsk? Er det at være en fri
folkelig grundtvigsk menighed mere og andet end blot en måde at organisere sig på?
Oplæg ved akademileder Grundtvig-akademiet Birgitte Stoklund Larsen.
Debatcafé – herunder kaffe
Ca. 15.00: Afslutning
Pris: Hele mødet 650 kr. Deltagelse kun lørdag: 400,- kr.
Deltagelse kun søndag: 300,- kr. Børn er naturligvis gratis.
Hvis I ikke har prøvet at deltage i Årsmøderne rundt i landet, er det måske nu, I
skal prøve. Det er en dejlig oplevelse at være sammen med 300-400 deltagere fra
den Grundtvigske kreds. Der er et godt samvær, høj stemning under hele forløbet. Til gudstjenesten vil I opleve salmesangen som noget særligt, når så mange
personer synger af karsken bælg.
Meld jer til Signe senest 26. april 2012
Det fulde program – Årsskriftet - kan I finde i våbenhuset.
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Højskoleuge Sogndal Folkehøgskule 13. juni – 20. juni.
Programmet på Sogndal består for en stor del af ture gennem storslåede vestlandske fjord og fjeldlandskaber. Fortælling og foredrag om norsk kulturhistorie. Dertil
et par aftenforedrag (på dansk) om norsk litteratur. Denne gang går hjemturen
over Oslo og natfærge til Frederikshavn. Det betyder en lidt dyrere tur, men også
en mindre anstengende tur. Og så får vi tid til en byrundtur i Oslo og ikke mindst
en smuk tur gennem Oslofjorden om aftenen. Der er overnatning i udvendige dobbeltkahytter. Prisen for tur og ophold er 5950 kr. (der er ikke medregnet forplejning på ud- og hjemrejse (Dog kan vi på skolen smøre madpakke til hjemturen).
Program og tilmeldingsblanket hentes i kirkens våbenhus. Tilmelding afleveres til
Signe Paludan senest 1. maj.
Kurt V. Andersen
Program:
13. juni
Afg. Lemvig 7.00 - Ank. Sogndal 23.00

14. juni:
Formiddag: Sogn og Fjordane Fylke
Eftermiddag: Tur i det gamle strandsittermiljø i Sogndal.
Aften: Foredrag om Bjørnstjerne
Bjørnson ved Kurt V. Andersen.

15. juni:
Heldagstur med fjordcruise og tur med
Flåmsbanen.
En flot tur gennem ”Verdensarv” fjord
og fjeld.
Sangaften

16. juni
Besøg på gården Eggja og Eggja–stenen
- Vi skal høre noget om landbrug og
bygd, som har en særlig status i Norge.
Aften: ”Det gamle bondesamfund”
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17. juni
Gudstjeneste
Eftermiddag: vandretur i omegnen,
kanotur m.m. efter valg.
Aften: Foredrag ”Min kamp” Karl Ove
Knausgaard ved Kurt V. Andersen

18. juni
Heldagstur til Solvorn. Walaker Kunstudstilling og den nyrestaurerede berømte Urnes stavkirke.
Aften: Afslutning/Fest.

19. juni
Afrejse - Byrundtur i Oslo
Afg. med færge kl. 19.30
Aftentur gennem Oslofjorden
20. juni
Ankomst Frederikshavn kl. 7.45
Ankomst Lemvig ca. 12.30
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Min bedste salme
En af de salmer, jeg holder allermest af, er Grundtvigs ”O, kristelighed.”
Salmen er en del af digtet ”De levendes land”, som Grundtvig skrev i 1824, og som
i dag betragtes som et af de mest centrale digte i Grundtvigs store produktion.
Digtet findes i dag i højskolesangbogen som sangen ”Jeg kender et land”, og beskriver menneskers drøm om: - et land, hvor håret ej gråner, og tid har ej tand.
I salmen, som er Grundtvigs eget uddrag og bearbejdning af digtet, gives så svaret,
nemlig den kristne tro.
Da jeg i sin tid gik til præst hos pastor Busk, gennemgik han salmen ”O, kristelighed” med os.Til forskel fra konfirmander i sognemenigheden skulle vi ikke lære salmer udenad, men fik gennemgået og forklaret salmernes indhold, og så sang vi dem,
selvfølgelig.
På et tidspunkt blev vi inviteret på besøg i den private del af præsteboligen, og der
viste pastor Busk os et lille billede, en illustration af 4. vers i ”O, kristelighed.” Det
forestillede en bro, der gik fra den rene jammerdal (det jordiske liv) til noget, som
jeg bedst kan beskrive som ”de levendes land” (det evige liv).
I min erindring var billedet en tegning eller et tryk, og jeg husker ikke kunstnerens
navn. Og egentlig synes jeg i dag heller ikke, at billedet rammer tonen og indholdet
i Grundtvigs salme ret godt. Hvor billedet viste den store modsætning mellem denne verden og den kommende, synes jeg meget mere, Grundtvig beskriver sammenhængen mellem himmel og jord.
Salmens melodi er et helt kapitel for sig. Oprindelig skrev Grundtvig digtet på versefoden til Kingos ”Far, verden, farvel”, som igen var en visemelodi fra 1600-tallet.
I dag synger vi mest Lindemans melodi fra 1862, men både Bo Holten og Otto
Mortensen skrev nye melodier i 1980érne. I min gamle pladesamling har jeg desuden en LP med Grundtvig-sange, sunget og sat i melodi af Erik Grip, deriblandt ”De
levendes land”. Så der er nok at vælge imellem.
Bodil Jensen
O kristelighed
Mel.: L.M. Lindeman 1862

1. O kristelighed!
du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt;
mit land, siger Herren, er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.
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2. Lyksalige lod,
at leve, hvor døden har mistet sin brod,
hvor alt, hvad som blegned, opblomstrer på ny,
hvor alt, hvad der segned, opfarer i sky,
hvor kærlighed vokser som dagen i vår,
med roser i hår!
3. Livsalige land,
hvor glasset ej rinder med gråd eller sand,
hvor blomsten ej visner, hvor fuglen ej dør,
hvor lykken er skinnende klar, men ej skør,
hvor dyrt ikke købes til krone på bår
de snehvide hår!
4. O vidunder-tro!
Du slår over dybet din gyngende bro,
som isgangen trodser i brusende strand,
fra dødningehjem til de levendes land;
bo lavere hos os, det huer dig bedst,
du højbårne gæst!
5. Letvingede håb!
gudbroder, nyfødt i den hellige dåb!
O, lån os den fjederham, Ånden dig gav,
så tit vi kan flyve til landet bag hav,
hvor evigheds sol skinner klart allen stund
på saligheds grund!
6. O kærlighed selv!
du rolige kilde for kræfternes elv!
du fylder med Frelserens gavmilde ord
velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord;
o, vær du vor livdrik på jorden og bliv
vort evige liv!
7. O kærligheds Ånd!
det evige liv i fuldkommenheds bånd!
O, smelt du vort hjerte ved højaltrets ild,
og klar du jordklimpen i solglansen mild,
så glade vi føler, os skabes i bryst
de levendes lyst!
N.F.S. Grundtvig 1824 og 1853.
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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@gmail.com
Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115,
7680 Thyborøn, tlf. 97 83 25 26 - 29 41 21 27
E-mail: strierl@tdcadsl.dk
Kirkeværge Anders Påkjær, Agervej 6, 7620 Lemvig
tlf. 97 83 61 04 - 22 34 17 69
E-mail: 99094@viauc.dk
Ulla Lauritsen, Havnegade 22,
tlf. 97 82 36 08 (vinter) - 97 82 36 98 (sommer)
Britta Sønderskov, Skovbakken 9,
tlf. 97 88 90 05 – 40 14 85 89
E-mail: britta.soenderskov@skolekom.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 3 gange årligt: I. april, I. august og I.
december.
Redaktion: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg
Refstrup, Anna Marie Karstoft og Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest den 1. juni 2012.

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

