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Fortælling om disciplen Peter ved familiegudstjenesten på Kyndelmissedagen
Da Jesus begyndte på sit arbejde med
at fortælle mennesker om Gud, havde
han brug for nogle, han kunne støtte
sig til. Til at hjælpe sig valgte han 12
mænd, som han kaldte sine disciple.
Den første Jesus valgte til at blive discipel, hed Peter. Peter var fisker ligesom
hans bror Andreas og næsten alle
mændene i hans familie før dem havde
været det. Peter var en meget arbejdsom fisker. Han konklede med sit fiskeri. Man kunne se på hans brede skuldre, hans overarme og hans store hænder, at han var vant til at tage fat. Det
var hårdt arbejde at være fisker dengang. Det var jo mange, mange år før
motoren var blevet opfundet. Efter en
god fangst, når båden var fuld af fisk,
krævede det mange kræfter at kunne
sejle den i land. De kræfter havde
Peter.
Peter var glad for sin båd, og han var
stolt af den. Folk, der havde deres gang
ved Genesaret sø, havde tit set Peter
stå og ordne båden. Den blev passet og
plejet. I sin tid havde han selv bygget
den, og malet den havde han også.
Når Peter kom hjem fra sine fisketurene, var han omhyggelig med at stille båden et sted, hvor den var godt
beskyttet for regn og rusk. Han havde
fundet et godt sted, syntes han selv.
Han anbragte den altid under et stort
træ et stykke oppe på strandbredden.
En morgen da Peter lige var kommet ind på land, var han i meget dårligt
humør. Han havde været ude at fiske
hele natten og havde næsten ingen fisk
fanget. Han tømte båden for de par
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fisk, der var at tømme den for og gik så
i gang med at skylle fiskenettet, da han
opdager, at der er kommet nogle folk
ned til søbredden. En af dem tog hans
båd, satte den ud i vandkanten og stillede sig selv oven på den og begyndte
at tale. Peter kunne kende stemmen.
Han genkendte Jesu stemme. Jesus talte ud til de folk, der havde samlet sig
ved søen for at høre på ham.
Peter kunne høre, at Jesus fortalte
en historie om en mand, der var blevet
overfaldet på en øde vej. To mænd kom
kort tid efter overfaldet forbi den sårede mand, men de lod ham ligge. Igen
lidt senere kom en tredje mand gående
forbi på vejen. I modsætning til de to
første, tænkte han ikke på at komme i
sikkerhed eller hurtigst muligst at
komme væk. Han fik så ondt af manden, der var blevet overfaldet og lå
såret i grøftekanten, at han ikke kunne
lade være med at hjælpe ham. ”Hvis I
kommer i en lignende situation”, sagde
Jesus til de mennesker, han talte til fra
båden i vandkanten, ”skal I ikke gøre
som de to første, der lod den sårede
mand ligge, I skal gøre som den sidste,
der hjalp ham og tog sig af ham”. De
ord havde givet tilhørerne noget at
tænke over.
Da Jesus var færdig med talen, gik han
videre.Ved søbredden lidt længere henne fik han øje på Peter, som stadig var
i færd med at skylle sit fiskenet. Jesus
kendte Peter. Han havde mødt ham
mange gange.
Jesus sagde til Peter ”Kom og følg
mig. Du skal ikke længere fange fisk. Igen-

nem ord og historier, skal du hjælpe mig
med at fange folks opmærksomhed. Du
skal fortælle folk, om det, jeg gør og det,
som jeg siger, så mange kan høre Guds
gode budskab”.
Hvad der foregik inde i Peters
hoved ved vi ikke, men da Jesus sagde
til ham, at han skulle følge ham, forlod
han straks sin båd og sit fiskenet og
fulgte Jesus. Han forlod sit fiskeri og
blev discipel sammen med 11 andre
mænd, som Jesus udpegede kort tid
derefter. Med ét var Peters liv blevet
forvandlet fra at have været fisker til at
blive discipel.
I dag er det d. 2. februar. Det er Kyndelmisse. I gamle dage sagde man, at
Kyndelmisse er midvinter. Man sagde,
at Kyndelmisse er den dag, hvor vi
befinder os lige midt i vinteren. Man
sagde, at vinteren er halvvejs overstået.
For år tilbage, da vintrene var hårdere
og koldere med mere frost og mere
sne, var det hårdt og besværligt at
komme igennem vinteren. Derfor så
man meget frem til Kyndelmisse. Man
så frem til at kunne sige, at nu er vinte-

ren halvvejs ovre og foråret ikke så
langt væk. Ikke mindst fejrede man, at
lyset så kraftigt er på vej tilbage. Det er
tydeligt at mærke, at det er længere
lyst nu, end der var ved juletid. Derfor,
fordi lyset er på vej tilbage, har vi tændt
så mange levende lys i kirken i dag. De
levende lys skal pege hen på, at der i de
kommende måneder kommer mere og
mere lys, og at det snart er forår. Det
glæder vi os til!
Signe Paludan

Døde:
19/11. Katrine Agger, Lemvig
09/12. Karen Markvorsen Jakobsen,
Lemvig
17/1. Bent Skafsgaard, Ramme

Døbte:
15/2. Torbjørn Kjær Rasmussen, søn
af Marie Kjær Rasmussen og
Tyge Barslev Kjær Rasmussen,
Aarhus.
15/3. Thora Sønderby Svenstrup,
datter af Susanne Marie
Svenstrup, Ejerslev på Mors
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Gudstjenester i johanneskirken
APRIL
2. Skærtorsdag
3. Langfredag
5. Påskedag
12. 1. s. e. Påske
19. 2. s. e. Påske
26. 3. s. e. Påske

Kl. 10.00
Kl. 10.00 Liturgisk gudstjeneste
Kl. 10.00
Kl. 10.00 Jannik Bojsen-Møller
Kl. 19.00 Årsmøde
Kl. 10.00

MAJ
3. 4. søndag e. Påske
10. Konfirmation
14. Kristi Himmelfarts dag
17. 6. s. e. Påske
24. Pinsedag
31. Trinitatis søndag

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00 Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Kl. 10.00
Kl. 10.00 K

JUNI
7. 1. s. e. trinitatis
14. 2. s. e. trinitatis
21. 3. s. e. trinitatis
28. 4. s. e. trinitatis

De grundtvigske Fri- og Valgmenigheders
Årsmøde.
Kl. 10.00 Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Kl. 10.00
Kl. 10.00

JULI
5. 5. s. e. trinitatis
12. 6. s. e. trinitatis
19. 7. s. e. trinitatis
26. 8. s. e. trinitatis

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

Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Marianne Gyldenkærne i Lemvig - K
Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Signe Paludan

Ferie og fridage:
Fridage fra 11. - 12. april, fra 16 - 17. maj, fra 13. - 14. juni.
Sommerferie fra 29. juni - 20. juli. I disse perioder passes embedet af valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, Bøvling.

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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Valgmenighedens Årsmøde søndag
den 19. april efter gudstjenesten
Denne aften vil vi igen forsamles om det fælles anliggende, som vores valgmenighed
er. Det plejer at være en god aften, hvor vi drøfter forskellige ting, som vedrører livet
omkring vores kirke. Her kan drøftes både ting, som er hændt i årets løb, men også
ting, som kommer i tiden fremover.
Sidste år tog vi hul på nogle ændringer i vedtægterne.Vi har i tiden siden været resten
af vedtægterne igennem for at rette både sprogbrug og en opdatering af sædvaner i
det daglige arbejde.
Der er ting, som kører på en lidt anden vis: samarbejde m. Bøvling, kirketjenertjansen
og nu også kirkesangerjobbet. Der er tiltag omkring og i kirkebygningen, som det ville være godt at høre en mening om, og har vi råd til effektueringen af sådanne planer? Hvad siger regnskabet os? Der er nok at tage stilling til.
Og så er der valg til bestyrelsen. Det er jo ikke lige meget, hvem der sidder der.
Så kom og vær med til en god fællesaften.
På bestyrelsens vegne, Daniel Eiler

Grundlovsmøde på Nr. Vosborg
Fredag den 5. juni kl. 14.00 er der grundlovsmøde på Nr. Vosborg.
Årets taler er kunsthistoriker Alis Helleland. Hun giver sit bud på grundlovens
betydning i dag. Dagens musikalske indslag står Vestervig Kammerkor for.
Der er fri entré. Kaffe og kage: 60 kroner – købes ved indgangen før mødet starter.
Mødet arrangeres af: Holstebro Valgmenighed, Bøvling Valgmenighed, Aulum-VindingVind Valgmenighed, Holstebro Højskoleforening, Nr.Vosborg og Lemvig Valgmenighed.

Konfirmandweekend
Som noget nyt i indeværende skoleår har valgmenighederne i Kjellerup, Herning, Gjellerup, Aulum-Vinding-Vind, Bøvling og Lemvig i fællesskab arrangeret en konfirmandweekend. Konfirmandweekenden fandt sted den første weekend i november fra fredag d. 7. til søndag d. 9. november på Rønshoved Højskole i Sønderjylland.ऀ
Weekenden bød bl.a. på en tur til Historiecenter Dybbøl, hvor vi fik en grundig indføring om slaget ved Dybbøl, og efterfølgende var der gode aktiviteter og lege at give
sig i kast med. Efter besøget på Historiecenter Dybbøl, var vi i Broager Kirke, som
havde en central rolle i 1864 krigen og ved slaget på Dybbøl. Turen bød også på sang
og fortælling. Fortælleren Lise Marie Nedergaard begejstrede os alle med sine fortællinger. Hun fortalte bibelske fortællinger og eventyr. Turen sluttede af med gudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke.
En sådan weekendtur arrangerer vi også til næste år.

Konfirmation i Lemvig Valgmenighedskirke den10. maj.
Magnus Ruby Bagge, Skrænten 40, 7620 Lemvig
Rasmus Ruby Bagge, Skrænten 40, 7620 Lemvig
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Anette Kaasgaard Pedersen er stoppet
som kirkesanger
Anette blev tilbage i marts måned ramt af en sygdom, som satte hende ude af stand
til at synge i kirken. Hun blev lovet en restitutionsperiode på 3 måneder, men det
viste sig, at generne ved sygdommen ikke forsvandt så hurtigt som lovet, og derfor
fik Valgmenigheden hendes opsigelse her i efteråret.
Vi havde en god stund med Anette ved kirkekaffen d. 18. jan., hvor vi havde lejlighed til at takke hende for hendes indsats over mere end 10 år. Hendes fine og fyldige stemme vil være savnet af os, som nød hendes sang ved gudstjenesterne. Men
ikke nok med, at hendes sang var en nydelse, hun var også en sikker person i det
organisatoriske omkring en gudstjeneste. Var man i tvivl, kunne man bare spørge
Anette. Hun var således også en god person i kredsen om vores fælles Valgmenighed.
En velment TAK skal lyde fra alle os, der har nydt godt af hendes tilstedeværelse i
livet omkring vores Kirke.
På menighedens vegne, Daniel

Vedrørende kirketjenerjobbet
Som nævnt i artikel ovenfor i dette blad er Anette Kaasgaard Pedersen desværre
af helbredsmæssige årsager stoppet som kirkesanger.
Dette er vi i bestyrelsen selvfølgelig meget kede af og ønsker Anette alt godt i
fremtiden.
I Anettes sted har formanden, Daniel Eiler, tilbudt at tage over, uden vederlag....
En flot gestus som resten af bestyrelsen naturligvis er meget glade for, og som vi
alle skylder Daniel en STOR TAK for.
Desuden har Daniel foreslået, at den sparede lønudgift evt. bruges til en ny og mere
brugervenlig indgang til kirken.
Bestyrelsen arbejder på sagen.
Britta Sønderskov
Bestyrelsesmedlem.

Manglende autorisation hos Skat
Tak til alle som har foretaget autorisationen til Lemvig og Omegns Valgmenighed,
MEN vi mangler stadig nogle. Autorisationen betyder, at vi kan opkræve det korrekte bidrag ud fra den skattepligtige indkomst. HUSK ALLE i husstanden over 18
år skal foretage autorisationen. Dette bedes venligst foretages inden udgangen af
september 2015.Vejledning til autorisation kan findes på www.lemvigvalgmenighed.dk
Til dem som ikke kan foretage autorisationen bedes man hvert år aflevere en kopi
af årsopgørelsen inden udgangen september måned.
Har man NemID, men har brug for hjælp til at foretage autorisationen, er man velkommen til at kontakte mig.
Birgitte Stensgård
Mobil 6114 0244
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Årsmøde 2015 – Tid, sted og forandring
Søndag den 7. juni i Rødding Frimenighed
Fra kl. 9.30 Drop-in kirkekaffe på Kirkebakken 2
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Frimenighedskirken Kl. 11.45 Frokost på Rødding Højskole
Kl. 13.15 Generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
Kl. 15.30 Kaffe med Sønderjysk Kaffebord
Kl. 16.15 Eftermiddagens aktiviteter – Vælg mellem:
Foredrag i Frimenighedskirken og kirkegårdsvandring
Kreativt værksted for voksne
Tekstilværksted for voksne
Aktiviteter for børn.
Kl. 18.00 Festmiddag på Rødding Højskole med musik og sang.
Kl. 20.00 Ramt af ingenting, koncertaften med sang og oplæsning i Frimenighedskirken
med forfatter Ida Jessen og organist Hans Esbjerg.
Kl. 21.30 Mulighed for socialt samvær i højskolens værkstedsfløj.
Udførligt program kan hentes i Lemvig Valgmenighedskirke

Højskoleuge i 2015 - 23.-29. august:
arrangeres i år af Kjellerup Valgmenighed.
Mange foredrag og udflugter:
• ”Etik ved livets grænser”. Foredrag v/ højskolelærer Annemarie Morris, som har
været medlem af Det Etiske Råd.
• ”Internationale kæmper. Kunstnere med dybe lokale rødder. Om Emil Nolde, Svend
Wiig Hansen og Franciska Clausen”. Foredrag v/ højskolelærer og kulturformidler
Anja Kjølby.
• ”Fra Kongeå til Ejderen - er alt det samme? ” Foredrag v/ forstander Peter Buhrmann.
• ”Denne dysse skal i dag være vidne mellem os to”. Om ”Gilead” og den amerikanske forfatter Marilynne Robinson. Foredrag v/ højskolelærer Annemarie Morris.
• Virkelighedens grænser. Foredrag v/ højskolelærer og filosof Kaare Meldgaard.
• ”Fugletræk - en fantastisk rejse”. Foredrag v/ Iver Gram, som er en af vort lands fremmeste fugle – og vadehavseksperter.
• ”Tyskland - Europas hjerte”. Foredrag v/ Professor Per Øhrgaard.
• ”Moderne dansk kirkekunst”. Foredrag v/ højskolelærer Annemarie Morris.
• ”Til og fra..... at bo i grænselandet”. Foredrag v/ højskolelærer Ulrike Patzke.
• ”Med fjender i lys vi tale – det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde”.
Foredrag v/ universitetslektor David Bugge.
• Tur til Sønderborg hvor vi besøger Christianskirken med udsmykning af Arne Haugen Sørensen, Marie Kirke med glasmosaikker af Per Kirkeby og Alsion med værker
af Olafur Eliasson.
• Tur til Brødremenighedens Christiansfeld.
• Aftentur for at opleve det mageløse naturfænomen ”Sort Sol”. Turen ledes af Iver
Gram, Sort Safari
• Vi besøger Sct. Jørgens Kirke som er bygget i 1903 af den danske, grundtvigianske frimenighed, dengang Aabenraa var en del af det prøjsiske Nordslesvig.
Udførligt program kan hentes i Lemvig Valgmenighedskirke
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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

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.

Valgmenighedens bestyrelse:
Formand Daniel Eiler
Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88
E-mail: bodilogdaniel@gmail.com
Næstformand Bodil Jensen, tlf. 97 88 91 23
E-mail: bodil_jensen@hotmail.com
Kasserer Bjarne Tonsberg, tlf. 40 21 04 84
E-mail: bjarne@tonsbergbyg.dk
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 Daniel Eiler, tlf. 97 88 97 88
Kirketjener: Bestyrelsen

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 2015.

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

