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Kan vi leve uden billeder?
Forrige weekend åbnede vi på Museet
for Religiøs Kunst i Lemvig i anledning
af 100-året for maleren Richard Mortensens fødsel er stor udstilling af en
række af hans værker.
Han var modernist. Det vil sige, at
han var af den generation af kunstnere
af enhver art, som bestræbte sig på at
frigøre sig fra alle givne billeder, som i
et eller andet omfang bandt menneskers forestillinger om sig selv og livet.
Vi kunne også i denne sammenhæng
tale om den afmytologisering, som
fandt sted i teologien i det 20. århundrede.
I billedkunsten førte det til, at man
som Mortensen prøvede at rense billedet for genkendelige menneskelige former. Det førte naturligt og efterhånden
til den rene abstraktion til rene former
og klare farver.
Modernismen er vor tids billedstorm
som ikke lader de mest rabiate reformatorer i Wittenberg noget efter, men
er langt mere vidtgående i omfang.
Men spørgsmålet er jo, om vi mennesker kan leve uden billeder af, hvem vi
er. Kan vi leve uden myter eller fortællinger om, hvem vi er? Kan vi leve uden
billeder af hvad, vi skal blive?
Hos Mortensen førte hans frigørelse
fra billedet og myten til en interesse
for åndelighed og buddhisme. Buddhismens ideelle bevægelse går jo netop
væk fra enhver jordisk binding til en
optagelse i det, man kalder altet - altså
en opløsning af selvet.
2

Og de sidste år ændrede Mortensen
sin signatur til Mortenzen med Z affødt af hans optagethed af zenbuddhisme. En logisk konsekvens af frigørelsen fra ethvert givet billede af
livet eller os selv.
Det er ikke tilfældigt, at en række
kendte personer fra den såkaldte kreative klasse erklærer sig som buddhister.
De betragter jo ofte sig selv som de
mest frigjorte fra konkrete givne sammenhænge.
De sidste århundredes frigørelse er et
gode, som vi i dag ikke vil give afkald på,
men dens konsekvenser er på mange
måder en forestilling om at kunne
skrue sig op over ja og nej på
Hegel(ske) donkrafter, som Grundtvig
formulerede det.
Men kunne også kalde det neutralitetens tronbestigelse, som på mange
måder er blevet det moderne samfunds forudsætning.
Det danske samfund og dermed staten fjerner sig mere og mere fra
enhver tilknytning til myten eller billedet af, hvem vi er. I stedet anvendes et
andet ord for neutraliteten - den
moderne pseudointellektuelle elite
bruger i stedet ordet mangfoldighed,
som indgår i stort set enhver form for
såkaldt værdibeskrivelse.
Men for at denne mangfoldighed kan
være andet end en luftig abstraktion,
som omfatter alt og derfor intet, så må
det jo bestå af en række billeder af,
hvem vi er i al vor forskellighed.

I vores sammenhæng, som er en kristen må vi hævde, at ethvert menneske
har et forhold til det guddommelige,
for vi er alle af ånd - skabte i Guds billede.
Det billede er ikke en tom abstraktion. Det inkarnerede sig i et menneske
i historien - kan kom til verden og han
bliver hos i åndens billede.

I Marx Frisch’ skuespil Andora kommer en pater til en forståelse af, hvordan det gamle billedforbud skal forstås
idet han siger:
Man må ikke gøre sig noget færdigt billede af Gud.
En indsigt som fik mange af de gamle kunstnere til helt konkret, at afholde
sig fra at gøre et billede helt færdigt.

Eller som Grundtvig skriver:

Så der findes altså en stærkere og
mere livgivende mulighed end det døde
bogstav eller den billedløse tomhed.
Og man kan jo spørge: Hvordan går
det folket i den stat, som afviser dette
med neutralitetens og abstraktionens
principper. Hvordan går det mennesker
i et samfund, hvor videnskaben i stigende grad reducerer os til ren biologi.
Aldrig har det været mere nødvendigt, at vi forholder os til Grundtvigs
enkle formulering i Nordens Mytologi:
Mennesket er ikke en abekat,
bestemt til at efterabe sig selv til verdens ende, mennesket er et guddommeligt eksperiment af ånd og støv.

Held os kristne på det jævne!
Nådens tid er ej forbi;
som oplyst på kirkestævne
lykkens skødebørn er vi:
øjne ser og øren høre
ham, som har Gud ord at føre.
Dette er billedet af en levende Gud,
bevægelig som livet selv.
Og det er opgaven - at gøre en moderne billedstormende verden begribelig,
at Gud ikke er døde bogstaver i en
bog. At Gud ikke sagde “færdigt arbejde”, men gjorde os til sine medarbejdere på det værk, som en dag skal forklares.

Kurt V. Andersen, Bøvling Valgmenighed

Kurt V. Andersen som barselsvikar
Da Signe Paludan meddelte os, at hun skulle på barsel, begyndte vore spekulationer om, hvem vi kunne få som afløser. Den opgave blev lettere, end vi havde forestillet os, da Kurt Andersen var villig til at træde ind og hjælpe os med arbejdet.
Det er en stor ekstra mundfuld, han påtager sig, også selv om han ind imellem bliver afløst af Esben Lunde Larsen, der blev ordineret i Viborg for nylig.
Allerede inden, vi vidste, at Signe søgte orlov, havde vi aftalt, at vi som forsøg i sommerferien ville prøve en ordning, hvor vi holdt gudstjeneste hver anden gang i Bøvling og hver anden gang i Lemvig. Vi vil sørge for transport til og fra Bøvling. Mød
bare op ved Forsamlings-salen. Så hold nøje øje med kirkebladet, så I kan se,
hvornår gudstjenesterne er hvor og hvornår. Og så vil jeg gerne opfordre til, at vi
bakker op om gudstjenesterne, også selv om Signe er på barsel, og selvom tiderne
vil være noget forskudte fra gudstjeneste til gudstjeneste.
Daniel Eiler
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Gudstjenester i Johanneskirken
Juli
4. juli
11. juli

5.s.e. trinitatis
6.s.e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00

18. juli
25. juli

7.s.e. trinitatis
8.s.e. trinitatis

Kl. 10.30
Kl. 9.00

August
1. august
8. august

9.s.e. trinitatis
10.s.e. trinitatis

Kl. 10.30
Kl. 10.00

15. august
22. august

11.s.e. trinitatis
12.s.e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00

29. august

13.s.e. trinitatis

Kl. 10.00

September
5. september 14.s.e. trinitatis
12. september 15.s.e. trinitatis

Kl. 9.00
Kl. 10.00

19. september 16.s.e. trinitatis

Kl. 19.30

26. september 17.s.e. trinitatis

Kl. 9.00

Esben Lunde Larsen
i Bøvling v/ Esben Lunde Larsen.
Efterfølgende kirkekaffe.
Afgang fra Kirkevej kl. 9.30 *)
K

Sommermøde – se omtale
i Bøvling. – K
Afgang fra Kirkevej kl. 9.30 *)
v/ ???
i Bøvling v/ ???
Afgang fra Kirkevej kl. 9.30 *)

Esben Lunde Larsen
Høstgudstjeneste efterfulgt af
kirkekaffe. – K
Koncert med Sydthy Kammerkor –
se omtale – K

Kurt V. Andersen har gudstjenesten, medmindre andet er nævnt.
*)Når der er fælles gudstjeneste i Bøvling, er der transport fra Kirkevej, v/ Salen, kl.
9.30. Ingen tilmelding. Mød bare op.
Hvis I vil tale med præsten under Signes barsel, bedes I ringe til Kurt V.
Andersen på tlf.nr. 97 88 56 50

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.

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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Møder og arrangementer 2010-2011
Søndag den 1. august kl. 10.30 – Sommermøde med madkurv
Det er i år besluttet at slå sommermødet sammen med den årlige frokost i kirkens
have. Sommermødet begynder som vanligt med gudstjeneste, men denne gang
kl.10.30. Hvis vejret tillader det, går vi dernæst i kirkens have for at spise den frokost, vi hver især medbringer. Borde og stole vil være stillet frem. Efterfølgende går
vi i forsamlingssalen, hvor Ulla Lauritsen vil fortælle om bogen ”Claras Krig”. Bogen
er skrevet over en dagbog, som den unge polske jøde Clara skrev under 2. Verdenskrig. Heri beretter hun, hvordan hun sammen med andre i samme situation
overlever krigen ved at skjule sig i en kælder. Mødet sluttes af med kaffebord, som
bestyrelsen sørger for. Kirkebilen kører.
Søndag den 19. sept. kl. 19. 30 – Koncert med Sydthy Kammerkor
Vibeke Aarkrog dirigerer og Ivar Mæland er orgelakkompagnatør. Programmet vil
være en blanding af a capella korsang og kirkemusik (især engelsk). – Sydthy Kammerkor kommer, som navnet antyder fra landets nordvestligste hjørne. Koret består af 20 sangere og har tilknytning til Vestervig Kirkemusikskole. Entré 50 kr.
Mandag den 11. okt. kl. 19. 30 – Månedsmøde
Officer og forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky, København, fortæller ud fra sin bog
”Kvindernes krig” om sine oplevelser som kvindelig soldat i Afghanistan.
Søndag den 31. okt. kl. 10. 30 i Lemvig Valgmenighed – Efterårsmøde
Gudstjeneste ved Kurt V. Andersen. Efterfølgende møde på Lomborg Gymnastik og
Idrætsefterskole. Valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning, taler. (Nærmere
oplysninger senere).

Ferie og fridage
Kurt V. Andersen holder ferie fra d. 28. juni til og med d. 11. juli, hvor Esben Lunde
Larsen afløser.
Kurt holder også ferie fra d. 9. - 22. august. I denne periode afholder ??????????? gudstjenesterne, mens Kjeld Slot Nielsen tager sig af begravelser m.v.
Kurt V. Andersens tlf.nr. er 97 88 56 50. Under ferie henviser dette nummer til den
præst, der har vagten.
Kurt har ingen speciel træffetid, men holder dog normalt fri om mandagen.

Døbte:

Døde:

16/ 5 Eva Bekker, Lemvig

21/ 4 Gunner Skovmose Madsen,
Engbjerg
13 /5 Metha K. Nørgaard Kristensen,
Lemvig
15/5 Jens Hillgaard Pedersen, Lemvig
23/5 Holger Skovmose, Lemvig

Viede:
26/ 6 Christina Skov Sørensen og
Jesper Tygstrup Iversen, Skelager
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Efter generalforsamlingen
På vores generalforsamling lagde jeg op
til tilkendegivelser på to områder: Fri- og
Valgmenigheders årsmøde og Højskoleugen. Grunden var, at der har været
vigende tilslutning sammenlignet med
tidligere tider.
Mit oplæg var, om vi kunne gøre noget
anderledes, eller om vi måtte erkende, at
"ting har sin tid", og at vi må indstille os
på noget andet.
Reaktionerne var ikke så mange, men
med hensyn til Årsmødet, mente nogle at
det ikke betød noget for deltagelsen, om
man selv skulle betale, eller om vi tog
pengene fra Valgmenighedens kasse. Så
indtil videre bliver det nok sådan, at vi
følger hidtil procedure, hvor hver enkelt
betaler for sig selv.
M. h. t. Højskoleugen diskuterede vi
placeringen. Det plejer at være i august,
men i år ligger det i juni.
Stemningen var overvejende for en
placering i august, og efter et møde mellem de vestjyske valgmenigheder, hvor
stemningen fortrinsvis var for august, bliver det sådan, at i 2011 vil det sikkert blive i uge 34, og da det er os i Lemvig, der
skal lave aftalerne, er det bestemt, at det
skal være pa Rønshoved højskole ved
Flensborg fjord. Stemningen på mødet
med de andre vestjyske valgmenigheder
var desuden, at der skulle kortes af højskoleugen med en dag eller to. Vi satser
på en 5 dages uge, men i skrivende stund
er regeringen i gang med en sparerunde
på de frie skoler, som gør, at højskolerne

ikke er helt sikre på, hvordan besparelserne rammer. Dog mener man, at det på
en eller anden måde vil ramme de korte
kurser, og før den er helt afklaret, lægger
vi os ikke fast på noget. Men vi håber, at
sparebestræbelserne ikke sætter for stor
en klods i traditionen med at tilbyde højskoleuger. Så vi ser frem til, at vi kan få en
ny oplevelse med hjem fra det sønderjyske.
Daniel Eiler.

Fra bestyrelsen
På årets generalforsamling blev Anders
Påkjær valgt ind i bestyrelsen i stedet for
Nanna Bach, der ønskede at træde ud.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Daniel Eiler
Ingeborg Refstrup
Gustav Madsen
Hanne Lund
Gudmund Olesen
Ulla Lauritsen
Anders Påkjær

formand
næstformand
kasserer
sekretær
kirkeværge

Anders Påkjær
er 38 år, landmand og gift
med Ellen Mette,
der er lærerstuderende. De har
4 små børn og
bor i Vandborg.

En historisk ”rejse” til Sønderjylland
og Sydslesvig
Det er en frisk forårsmorgen. Vi mødes
glade og forventningsfulde ved Rema
med vores guide, Daniel Eiler. Chr. Riis er
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der med en lun bus, og hurtigt finder knap
halvtreds personer en siddeplads.
Højskolesangbøgerne bliver delt ud, og

den gode morgenstemningen forstærkes
af fællessangen. Det kunne have været en
rullende højskole.
Ned gennem Jylland - flot er det at
bevæge sig ud i landskabet på denne
smukke årstid, og efter en kaffepause har
Daniel syd for Kolding en overraskelse til
os. Han har nemlig på autoværnet markeret, hvor grænsen gik fra 1864 til 1920.
Undervejs beriger Daniel os med danmarkshistorie. Historiske sange synger vi,
bl.a. ”Dengang jeg drog af sted” og jeg
tænker, det gør de unge danskere stadig,
- dog til andre dele af den globaliserede
verden.
Vi når Historiecenter Dybbøl Banke,
og da vi efter en levende beskrivelse og
film står ude ved skanserne, er vejret
totalt slået om. Ironisk nok rammes vi af
en isnende snebyge.Vi har en lun bus, der
venter os. Det havde den tids soldater
ikke. Og af de, der overlevede, skulle
mange nu finde ud af at leve i et nyt
fædreland, om hvilket Hanne Reintoft har
skrevet den spændende roman: ”Nu er
det længe siden”.
Fra Dybbøl kører vi den smukke
strækning via Gråsten langs Flensborg
Fjord. Vi passerer det, der gennem 90 år
har været den dansk/tyske grænse - en
sindelagsgrænse. Det er ret enestående
og studeres af minoritetsgrupper fra
andre grænseområder i Europa.
I Slesvig besøger vi A. P. Møller-Skolen,
gymnasium og fællesskole fra 7. til 13.
klasse. En gave til den danske folkedel og
skoleforening i Syslesvig fra A. P. Møllerfonden, placeret på et 10 hektar stort
område ved Slien. Bygningen er 14.600
kvadratmeter, et enestående flot byggeri
tegnet af arkitekt Mads Møller og med
udsmykning af Olafur Eliasson. Rektor
Jørgen Kuhl fortæller bl.a., at eleverne,
der kommer fra mange af de 47 danske
skoler, undervises på dansk. Nogle har 2

timers transport 2 gange dagligt. Den
fantastiske atmosfære på skolen – bl.a. lys
og lydforholdene - resulterer i højere
karakterer. 2/3 af studenterne uddanner
sig efterfølgende i DK. Man har efterhånden fået øjnene op for de tosprogedes kompetencer. Da vi forlader skolen
efter et par timer, forstår man bedre,
hvorfor nogle unge dagligt bruger fire
timer i transport for at gå her.
Riis har arrangeret overnatning på det
centralt beliggende ”Hotel Hohenzollern”. Et rigtigt hyggeligt sted med venligt
personale og et godt ”køkken”.
Efter en festlig aften og en flot morgenbuffet er vi klar til at indtage Danevirke. Dog går vi først en tur i den gamle
bydel, Holmen, som er meget charmerende. Herfra er der udsigt til Mågeøen
midt i Slien og Hedeby, der omk. år 900
var Nordens største storby.
Danevirke – komplekset er nordens
største fortidsminde sammenlagt ca. 30
km. Interessant er også museet, der
beretter om Danevirkes omskiftelige
historie.
Lige rundt om hjørnet ligger Rote
Krug, og her har man forberedt os en
kulinarisk oplevelse.
Alt imens vi kører vestover til Seebull,
er vi så heldige, at Bodil Keldoff vil fortælle os om maleren Emil Noldes liv.
En maler af international klasse, hvis
alsidige kunst spænder fra maleri, akvarel
til grafik og smykker.
Nolde - museet der langt ude i marsken
er en forunderlig, farverig oplevelse. Ligeså er historien om hans liv. Vi kører nu
hjemover mens vi synger: ” For en fremmed barsk og fattig”.
En stor tak til Daniel Eiler for en fantastisk veltilrettelagt tur, med historisk indsigt, sang og humor m.m.
Edel Holm.
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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
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. 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. august 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

