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Prædiken holdt til familie- og lysgudstjeneste
I gamle dage sagde man, at på dagen i
dag, den 2. februar, som man kaldte
kyndelmisse, er vinteren halvvejs ovre.
Man sagde også, at nu er foråret og
lyset på vej tilbage. Det er jo rigtigt. Vi
mærker, at det er noget lysere nu end
ved juletid. Det er værd at fejre. Vi har
brug for midt i vinterkulden at blive
mindet om, at lyset er på vej tilbage.
Derfor har vi lyst kirken op med mange levende lys.
Når man kommer ind i en kirke, er der
én, det særligt drejer sig om: Det er
Jesus. I kirken hører vi historier fra Jesu
liv. Dog, vi hører ikke mange historier
fra Jesu barndom. Der er historien om
Jesu fødsel, som vi hører om, når det er
jul. Men der er også en anden historie
fra Jesu barndom. Det er den historie,
som konfirmanderne læste højt for os.
Historien om dengang Jesus blev væk
på en ferie.
Da Jesus var 12 år skulle han for
første gang på ferie. Dengang kom man
ikke så tit på ferie, som man gør det i
dag. Børn gjorde det slet ikke. De fleste
børn i Danmark har været på ferie,
inden de bliver 12 år. Men det havde
Jesus altså ikke. Jesus skulle på påskeferie sammen med sin mor Maria og sin
far Josef. De skulle til Jerusalem. Deres
lands hovedstad. Der var præcis 102
km fra Nazareth, hvor Jesus boede, til
Jerusalem. Det var langt at gå, så Josef
havde lejet nogle æsler, de skulle ride
på. Det var skik og brug at folk ude fra
de små byer tog på påskeferie til Jerusalem, så de var nogle stykker fra
Nazareth, der fulgtes ad.
Da Jesus og Josef og Maria nåede
ned til Jerusalem, afleverede de æsler2

ne uden for byen, hvor de blev passet
godt på, indtil de skulle hjem igen. Det
ville skabe alt for meget kaos i byen,
hvis alle tilrejsende tog deres æsler
med ind i byen. Inde i Jerusalem var
noget af det første, Jesus lagde mærke
til, det store tempel. Det var så flot. En
fryd for øjet. Jesus kunne ikke få sine
øjne fra det. Jesus spurgte sin mor, om
han ikke nok måtte komme derind,
men hans mor sagde til ham, at templet
er et sted, hvor der sidder nogle
mænd, der har meget forstand på Bibelen, og diskuterer. ”Templet er ikke for
almindelige mennesker som os”, sagde
Maria. De gik videre. Da Jesus ikke kunne få tankerne fra det tempel, sagde
Josef til ham, at der også var andre sjove steder i Jerusalem. Josef vidste, at
der i Jerusalem var en bane, hvor store
drenge løb rundt på nogle hjul. Næsten
ligesom man i dag løber rundt på løbehjul. Den tids løbehjul var lavet af træ
og meget tungere. Josef spurgte Jesus,
om han ville se den løbehjulsbane. Det
ville Jesus gerne. Jesus havde hørt om,
at ”skateparken” i Jerusalem var meget
større end den, de havde hjemme i
hans egen by, Nazareth. Han havde
hørt mange snakke om den. Det blev
en stor oplevelse for Jesus at prøve at
løbe på Jerusalems ”skatepark”. Han
kunne lave mange flere tricks end på
den derhjemme. Tiden fløj afsted, og
just som det var allersjovest, skulle de
have aftensmad. ”Sådan er det altid”,
tænkte Jesus. ”Mens det er allersjovest,
siger min mor, at jeg skal noget”. Der
var dækket op til de tilrejsende på
Jerusalems torve. Alle dem, der var
rejst til Jerusalem for at holde påskeferie spiste sammen i det fri. De skulle

have lammesteg. Det fik man altid at
spise til aftensmad i Jerusalem i Påsken,
fordi de skulle mindes, at deres forfædre, da de blev befriet fra at være slaver i Egypten, spiste lammesteg. Jesus
spiste så meget, at han fik ondt i maven,
så han måtte gå tidligt i seng. Men
ovenpå denne meget begivenhedsrige
dag, sov han godt.
Næste morgen skulle de hjem igen,
så det var ikke så lang en ferie, de var
på. Mens Josef og Maria pakkede tæpperne sammen, tænkte Jesus, at han lige
kunne nå op til templet, uden hans
forældre opdagede det. Siden han
dagen forinden, havde set templet, havde han ikke kunnet få templet ud af
sine tanker. Han ville så gerne se, hvad
der skete deroppe. Hans forældre
opdagede ikke, han tog afsted, for de
havde så travlt med at pakke tæpper og
soveposer sammen. Der var kaos ved
campingpladsen, da der skulle tjekkes
ud. ”Er Jesus med”, råbte Maria, da der
skulle tjekkes ud. ”Det må han bestemt
være”, sagde Josef, ”for jeg har lige set
ham”. Men da Josef og Maria var nået
ud af mylderet, opdagede de, at de ikke
havde Jesus med. Han var blevet væk.
De blev helt ude af sig selv, Josef og
Maria. ”Det nytter ikke, at vi bliver
stående fortvivlede hér”, sagde Josef.
”Vi må tilbage til Jerusalem og lede
efter ham”. De ledte på campingpladsen, på ”skaterbanen”, på pladsen, hvor
de havde spist aftensmad og andre steder, hvor de havde været. Men de så
ingen Jesus. Nu havde de ikke glemt, at
Jesus dagen før havde vist stor interesse for templet. De kiggede på hinanden
og blev enige om at gå op i templet for
at se, om han skulle være der. Oppe i
templet fandt Maria og Josef deres
dreng Jesus. Han sad blandt fuldvoksne

mænd, der vidste meget om Bibelen.
Jesus ikke alene lyttede til mændenes
tale om Bibelen. Han talte selv med og
stillede spørgsmål. Det siger sig selv, at
Maria blev meget lettet, da hun så
Jesus. Hun løb hen og omfavnede sin
dreng. Men hun sagde også til ham:
”Hvordan kunne du finde på at gemme
dig for os. Vi har jo den aftale, at du
altid skal give besked, inden du tager et
sted hen”. Men Jesus sagde til Maria, sin
mor: ”Vidste du ikke, at det er hér, jeg
hører til”. Det havde Maria glemt. Hun
havde glemt, at det var et særligt barn,
hun havde. Det havde hun fået at vide,
dengang han blev født. Nu glemte
Maria det ikke mere. Jesus tog med
Josef og Maria hjem igen. Han blev
boende hos dem, indtil han flyttede
hjemmefra og skulle have et arbejde.
Jesus fik et arbejde, der ikke lignede
noget andet arbejde, for hans arbejde
bestod i at fortælle mennesker om
Gud.
Som jeg begyndte med at sige er kyndelmisse en fest for lysets komme. Vi
har allerede vundet to timers dagslys
og om en måned har lyset halet fire
timer ind på mørket. Derfor har vi i
dag med håb og med glæde tændt lys i
kirken.
Signe Paludan
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Gudstjenester i johanneskirken
APRIL
6. april
13. april
17. april
18. april
20. april
27. april

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
1. s. e. Påske

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

MAJ
4. maj
11. maj
18. maj
25. maj
29. maj

2. s. e. Påske
3. s. e. Påske
4. s. e. Påske
5. s. e. Påske
Kristi himmelfarts dag

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

JUNI
1. juni
8. juni
15. juni

6. s. e. Påske
Pinsedag
Trinitatis søndag

22. juni
29. juni

1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis

Kl. 10.00 Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Kl. 10.00
Ingen gudstjeneste
De grundtvigske fri- og valgmenigheders
Årsmøde i Vejstrup Valgmenighed.
Kl. 10.00
Kl. 10.00 Kirkekaffe

JULI
6. juli
13. juli
20. juli
27. juli

3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis

Kl. 10.00 Signe Paludan i Bøvling Valgmenighed
Kl. 10.00
Kl. 10.00 Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Kl. 10. 00 Marianne Gyldenkærne i Lemvig

Kirkekaffe
Jannik Bojsen-Møller

Årsmøde

Konfirmation
Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Kirkekaffe

Ferie og fridage:
Jeg holder sommerferie fra den 17. juli – 7. august. Holder fridage fra den 11. april
– mandag den 14. april, fra den 9. maj – 11. maj og fra den 30. maj – 2. juni.
Embedet passes i disse perioder af valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne,
Bøvling, telefon: 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/ Bodil Jensen, tlf 97 88 91 23.
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Nyt om kirkebil
Der er kirkebil til alle arrangementer og gudstjenester – også når gudstjenesten er i Bøvling, og der ingen er i Lemvig.
Sådan gør man:
1. Ringer dagen i forvejen inden kl. 13.00 til City Taxi
(Mona og Birge Mattrup) telefon 97 82 14 15.
2. Herfra gives besked om, hvornår man bliver afhentet ved bopælen.
3. Man betaler 20 kroner til chaufføren.
NB. Ordningen er gældende indenfor Lemvig Kommunes grænser.

Møder og arrangementer
Valgmenighedens Årsmøde søndag den 27 april kl. 19.00.
Den 27. april er der årsmøde i Lemvig og Omegns Valgmenighed. Det plejer at være
en god aften, hvor forhold omkring vores fælles anliggende bliver drøftet.
Og jeg synes, der sker meget, som det kan være godt at samle op på. Hvad siger vi
til at køre til Bøvling hver 4. søndag? Hvordan fungerer kirketjenerordningen?
Tiltag omkring vores egen gudstjeneste. Hvordan med medlemstallet? Økonomien
osv. osv. Og så er der valg til bestyrelsen, hvilket jo ikke blot er en formalitet, for
der ligger egentlig en del arbejde forbundet med at sidde "med ved bordet"!
Så kom og vær med. Det drejer sig om at få vores fælles dagligdag til at fungere
bedst muligt, og det har vi jo alle forstand på. Så vi ses!!
På bestyrelsens vegne, Daniel Eiler
Grundlovsmøde torsdag den 5. juni kl. 14.00 på Nr. Vosborg.
Grundlovsmøde på Nr.Vosborg med tale ved Chr. Nissen, tidligere generaldirektør
i DR, og musikalsk underholdning ved ”Vocal Pleasure”, et rytmisk kor fra Herning
under ledelse af dirigenten Niels Bay. Der er ingen tilmelding og kaffe kan købes på
stedet. Arrangeres i samarbejde med Holstebro Valgmenighed, Bøvling Valgmenighed, Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Holstebro Højskoleforening og Nr. Vosborg.

Konfirmander den 4. maj i
Lemvig Valgmenighedskirke:
Sonnik Kristensen Tonsberg, Sandholmvej 11, Nørlem, 7620 Lemvig
Kirsten Raundahl, Lemvigvej 7, 7620 Lemvig
Mikkel Skov Trabjerg, Solbakkevej 12, Nørlem, 7620 Lemvig
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Døde:

Mail-tjenesten

18/11. Selma Lind Jensen, Lemvig
25/11. Niels Hauskov, Gudum
03/12. Kristian Nygaard Frandsen,
Lemvig
18/01. Nanna Kallesøe, Lemvig
15/02. Inge Kristensen, Lemvig

Har du lyst til at blive mindet om nært
forestående arrangementer og aktuelle
tiltag i Valgmenigheden?
Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så
send en mail med dit navn til:
besked-valgmenighed@live.dk

Vågetjeneste
I Lemvig Provsti er der oprettet en Vågetjeneste, som alle
kan benytte sig af.
Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved
syge og døende.
Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker, og det er uden beregning.
Koordinatorer er:
Hanne Lund – 61 76 49 55 / 97 82 17 61
Ny koordinator tillige: Betty Nørby – 51 25 59 25 / 97 89 13 17
Og man er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.
Udvalg for Vågetjenesten v. Poul Erik Knudsen, Lemvig

Billederne er malet af elever fra Bonnet Friskole

Valgmenighedens hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Noahs Ark

Korsfæstelsen

Noahs Ark

Fra ophængningen i kirken i vinter

Årsmødet 2014
i De grundtvigske valg- og frimenigheder
Lørdag den 14. juni / Søndag den
15. juni på Vejstrup Ungdomsskole på Fyn
Temaet: ”Unge, fællesskab og tro”
Udførligt program kan hentes i Lemvig
Valgmenigheds kirke.
Tilmelding:
Tilmeldingsfrist senest d. 19. maj 2014
til kasserer Lone Rosager Poulsen,
Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg,
mail@rosagerregnskab.dk
Vejstrup Valgmenigheds kirke

Kunst i salen
Årets kunstudstillinger afløser hinanden i roligt tempo. Efter Rie Takeuchi´s fine tegninger og illustrationer i starten af året, er det lige nu Frank Switzer, Stadil og Ane
Margrethe Bjerre fra Ferring, der udstiller henholdsvis træarbejder og fotografier.
I april måned fylder Bodil Keldorff salen med moderne ikoner og andet kunsthåndværk, og maj-udstiller bliver Judith Weber Weltz, Thorsminde med strandfund
sat sammen til fantasifulde skulpturer og billeder.
Først halvår slutter af med Ole Kildegaards kraftfulde og farverige malerier, og vi
regner med at holde sommerferie i juli og august, hvor der ikke foregår så meget
i salen,......hvis der da ikke opstår en anden idé undervejs!
Kunstudvalget

Ny annonce
Som de fleste nok allerede har bemærket, er vi begyndt at annoncere anderledes i
Lokalavisen. Forsøgsvis samler vi en måneds aktiviteter i en fælles annonce, hvor
også gudstjenester indgår. Tidligere har gudstjenester kun været at finde i Folkebladets erindringsliste (hvor de også stadig er).
Formålet er at skabe større synlighed og mere sammenhæng, men ordningen er
forholdsvis dyrere, da vi har valgt en annonce i farver.
Som sagt er det et forsøg, som vi håber, der vil være kommentarer til til det kommende årsmøde.
Bestyrelsen v/Bodil
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Afs.: Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig

Hvem hvad hvor

Kirkelige handlinger

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 Bodil Jensen, tlf. 97 88 91 23
E-mail: bodil_jensen@hotmail.com
Kasserer Gustav Madsen, tlf. 61 74 54 44
E-mail: hvassesgaard5@gmail.com
Kirkeværge Erling Kvist, tlf. 61 74 18 83
E-mail: Jagtfalkevej4@gmail.com
Sekretær Britta Sønderskov, tlf. 40 14 85 89
E-mail: britta.soenderskov@skolekom.dk
Bente Skovmose, tlf. 97 83 62 59
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 Anette Kaasgaard Pedersen,
tlf. 97 81 11 69
Kirketjener: Bestyrelsen

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 1. april, 1. august og 1. december.
Redaktion: Signe Paludan, Ingeborg Refstrup,
Ane Husted, Kirsten Mohr Christensen
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest d. 1. juni 2014.

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

