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H.C. Andersens eventyr og
kristendommen
Kun et sted gav H.C. Andersen udtryk
for livsanskuelsen bag sin digtning. Det
gjorde han i tillægget til sin selvbiografi ”Mit livs eventyr”. Han skrev, at hans
digtning skal åbne vore øjne og vort hjerte for det skønne, det sande og det gode.
Åbne vore øjne for den usynlige tråd, der
viser, at vi tilhører Gud. Med de ord giver
H.C. Andersen udtryk for, at han med
sine eventyr ville mere end at skrive en
god historie. Han ville åbne læsernes
sind og tanker mod det religiøse.
Digtning var H.C. Andersens livsprojekt. Han brugte mest tid på at skrive
skuespil og romaner. Eventyrene var
tænkt som en nicheproduktion. Men
det var eventyrene, der rigtig lykkedes
for H.C. Andersen. Det var eventyrene,
der gjorde ham berømt. Eventyrene
gjorde ham berømt som børneforfatter. Det sårede H.C. Andersen, at eventyrene blev læst som børnelitteratur,
for som børnelitteratur var de ikke tiltænkt – i hvert fald ikke alle sammen.
Ud af de 156 eventyr er det kun en
femtedel, der kan forstås af børn. Dog
var det til dels H.C. Andersens egen
skyld, at eventyrene blev læst som børnefortællinger, for han kaldte de første
eventyrudgivelser ”Eventyr fortalt for
børn”. Med betegnelsen ”børn” forstod H.C. Andersen noget andet end
det første livsstadium. For H.C. Andersen er det barnlige noget man helst
ikke skal vokse fra. Det barnlige var for
H.C. Andersen det legende, det impulsive og det fantasifulde. Egenskaber
som helst også skulle være at finde hos
den voksne.
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H.C. Andersen
I de næsten 40 år H.C. Andersen skrev
eventyr, bevægede han sig inden for alt
lige fra eventyr inspireret af Folkeeventyret til socialrealistisk inspirerede
eventyr, romantisk poetiske eventyr og
lange historisk inspirerede eventyr. Det
var især de tidligste af eventyrene, der
havde Folkeeventyret som inspirationskilde. Langt de fleste af H.C. Andersens
eventyr er selvopfundne fortællinger,
der ikke holdt sig inden for Folkeeventyrets opbygning. Alligevel påstod H.C.
Andersen, at de var eventyr. Fortællingerne er eventyr påstår digteren, selv
om de genremæssigt er på kanten og
ikke lever op til Folkeeventyrets tretrinsregler, ”happy-ending” og indhold
med prinser og prinsesser. H.C. Andersens eventyr tager udgangspunkt i det
virkelige og udfolder sig på baggrund af

virkeligheden, men ikke væk fra den.
H.C. Andersens eventyr er som den
realistiske fortælling bundet til virkeligheden, men ved hjælp af fantasifulde
billeder forsøger eventyret at indkredse den del af virkeligheden, som den
realistiske historie ikke kan indfange.
H.C. Andersens eventyr er gennemsyret af kristen tankegang. Hans inspirationskilde er ikke teologisk lærdom.
Hans kristendom er den traditionelle –
til en vis grad også den folkelige kristendom. Inspirationen er først og
fremmest den tro, der lever i hans hjerte. Han skriver om synden og om Guds

nåde. Han skriver om engle. Han skriver om djævle (fra den værste trold i
eller djævel i ”Snedronningen” til Djævelens magt over verden i ”Skyggen”).
H.C. Andersen genbruger de billeder
og symboler igennem hvilke kristendommen er blevet forkyndt op igennem historien. Som H.C. Andersen
skrev i tillægget til sin selvbiografi, så
var det tanken bag eventyrene, at de
skulle ”åbne vore øjne og vort hjerte for
det skønne, det sande og det gode. Åbne
vore øjne for den usynlige tråd, der viser, at
vi tilhører Gud”.
Signe Paludan

Døbte:
24/04: Anna Skov Iversen, Århus
02/06: Alma Olivia Bach, Holstebro
26/06: Line Abildtrup Ruby, Lemvig

Døde:
01/04: Svend Hansen, Bonnet
20/04: Kirsten Busk Sørensen, Hobro
18/05: Bodil Borup, Lemvig
06/06: Erna Clausen, Lemvig

Eva Kristensen Tonsberg og Signe Paludan
8. maj 2011
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Gudstjenester i johanneskirken
JULI:
3. juli

2. søndag e. trinitatis

10. juli

3. søndag e. trinitatis

17. juli

4. søndag e. trinitatis

24. juli

5. søndag e. trinitatis

31. juli

6. søndag e. trinitatis

AUGUST:
7. august 7. søndag e. trinitatis
14. august 8. søndag e. trinitatis
21. august 9. søndag e. trinitatis
28. august 10. søndag e. trinitatis

Kl. 10.00
Fælles gudstjeneste i Bøvling
Kl. 10.00
Fælles gudstjeneste i Lemvig - K
Kl. 10.00 Karen Marie Ravn
Fælles gudstjeneste i Bøvling
Kl. 10.00 Esben Lunde Larsen
Fælles gudstjeneste i Lemvig - K
Kl. 9.00 Esben Lunde Larsen - K

Kl. 10.30 - Sommermøde - K
Se omtale i kalenderen
Kl. 9.00 Esben Lunde Larsen - K
Kl. 10.30 - K
Kl. 9.00 - K

Med henblik på gudstjenestetider i september – oktober – november henvises
der til dagspressen, i kirken og på opslagstavlen udenfor kirken.

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.

Tag med til gudstjeneste i Bøvling
I perioden den 26. juni - den 24. juli holder valgmenighederne i Bøvling og
Lemvig fælles gudstjenester. Der bliver altså kun én gudstjeneste pr. søndag enten i Bøvling eller i Lemvig. Den 3. juli og den 17. juli finder gudstjenesten
sted i Bøvling. På disse søndage sørger bestyrelsen for fælles transport mellem
Kirkevej og Bøvling. Ingen tilmelding – mød blot op ved salen kl. 9.30.
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Møder og arrangementer
for sæsonen 2011 - 2012
SOMMERMØDE SØNDAG DEN 7. AUGUST KL. 10.30 – Sommermøde
med madkurv.
Sommermødet begynder som vanligt med gudstjeneste. 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 Else Husted Kjær, Nees, vil holde et foredrag, som hun kalder ”Under poesiens vinger”.
Mødet afsluttes med kaffebord, som bestyrelsen sørger for. Kirkebilen kører.

GRUNDTVIGS FØDSELSDAG DEN 8. SEPTEMBER
17.00: Gudstjeneste i Råsted kirke v. Biskop Kresten Drejergaard, Odense
18.00: Let aftensmad /kaffe på Skærum Mølle
19.00: Grundtvig – tale ved Biskop Kresten Drejergaard
Pris kr. 150.00 - Tilmelding nødvendigt til spisningen
Skærum Mølle, tlf. 97 48 13 22 eller Thorkil Sohn, tlf. 98 49 54 07 – senest den
02.09.2011.
Arrangementet forventes afsluttet ca. 21.30.

SØNDAG DEN 25.
SEPTEMBER KL. 16.00 –
Koncert med MidtVest
Pigekor under ledelse af
Dorte Bille
MidtVest Pigekor præsenterer
ved aftenens koncert det program, som koret rejser til San
Fransisco med i oktober måned. Programmet består af
dansk, engelsk og amerikansk
musik fra mange stilperioder.
Den danske musik består blandt
andet af en suite af nye og gamle sange arrangeret til MidtVest
Pigekor af komponisten Phillip
Faber specielt til denne rejse.
Programmet vil rumme både
kendt og ukendt musik, og der
er indlagt fællessalmer undervejs i programmet. Entré 50 kr.
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SØNDAG DEN 9. OKTOBER KL. 10.30 – Efterårsmøde i Bøvling
Valgmenighed
10.30: Gudstjeneste ved Kurt V. Andersen
12.00: Middag i Bøvling Forsamlingshus
13.30: Fællessang med Svend Burchardt
14.00: Peter Hedegaard holder foredrag på friskolen med titlen »Frihed er det
bedste Guld – eller?«
15.30: Afslutning og kaffe
Tilmelding senest den 2. oktober til Signe Paludan på tlf. 97 82 00 52

TIRSDAG DEN 18. OKTOBER KL. 19.00-22.00 – Kulturnat Lemvig
Valgmenigheden deltager i årets KulturNat, hvor forskellige foreninger, institutioner
m.v. holder ”Åbent Hus”. Nærmere omtale af KulturNatten på www.lemvigkultur.dk eller i dagspressen, når datoen nærmer sig.

MANDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 19.00 – Månedsmøde
Museumsdirektør Erland Porsmose, Kerteminde vil fortælle om Fynbomalerne.
Museumsdirektør Erland Porsmose har netop udgivet sin store biografi om fynbomaleren Fritz Syberg og vil i sit foredrag berette om denne spændende personlighed og om samvirket med Johannes Larsen og de øvrige fynbomalere. Fritz
Syberg (1862 – 1939) blev ved sin død udnævnt til Danmarks største nulevende
maler. Syberg havde kæmpet sig vej til denne position fra en traumatisk barndom,
der satte sig dybe spor i livsværket. Fra ungdomsårene blev han den centrale figur
i Fynbomalergruppen med Peter Hansen fra Faaborg og Johannes Larsen fra Kerteminde, som de to øvrige hovedpersoner. Fritz Syberg blev friluftsmaleren og det
danske bondelands skildrer frem for nogen.

FERIE
Jeg holder sommerferie fra den 11. juli - 1. august.
Embedet passes fra den 11. juli - 23. juli af Karen Marie Ravn, Valgmenighedspræst i Kjellerup. Tlf: 86 88 11 10 eller 86 87 75 10.
Fra den 24. juli – 31. juli passes embedet af Esben Lunde Larsen, hjælpepræst i
Bøvling Valgmenighed. Tlf.: 30 52 53 62.
Esben Lunde Larsen passer ligeledes embedet fra den 13 - 14. august.
Tlf.: 30 52 53 62.
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Konstituering

Britta Sønderskov

På årets generalforsamling trådte Gudmund Olesen efter eget ønske ud af
bestyrelsen. I stedet blev Britta Sønderskov valgt ind. Britta er for nylig
flyttet til Lemvig sammen med sin
mand Thorkild Sønderskov. Forinden
har de i en årrække været forstanderpar på Staby Efterskole.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Daniel Eiler
formand
Ingeborg Refstrup næstformand
Gustav Madsen
kasserer
Hanne Lund
sekretær
Anders Paakjær
kirkeværge
Ulla Lauritsen
Britta Sønderskov

Færre blade
Bestyrelsen og kirkebladsudvalget har i fællesskab besluttet fremover at udgive kirkebladet 3 gange årligt mod tidligere 4 gange. Det betyder lavere udgifter til bladet,
men forhåbentlig også et blad, der udover meddelelser om dette og hint, indeholder endnu mere interessant stof.
Fremover vil bladet udkomme til december, hvor julens højtid står for døren, til
april, hvor generalforsamling, konfirmation m.v. venter, og til august, hvor mødesæsonen så småt går i gang. Alt dette betyder imidlertid, at det blad, du sidder med
nu, gælder til og med november, i alt 5 måneder, men det bliver altså kun denne ene
gang.
Bestyrelsen

Tillykke!
Eli Post og Lilly Andersen ønskes hjertelig tillykke med de 100 år.
Eli Post er født ind i Holstebro Valgmenighed. Da hun senere blev landmandskone
i Vandborg, meldte hun sig ind i Lemvig Valgmenighed.
Lilly Andersen blev medlem af Lemvig Valgmenighed som voksen. På dette tidspunkt, hvor Jakob Busk var valgmenighedens præst, var hun gift og boede på Kirkevej. Hun fik et nært forhold til familien Busk, især datteren Helga.
I dag bor begge fødselarer i Nygade i Lemvig.
7

Fællesmøde med de Midt og Vestjyske
Valgmenigheder
Dette indlæg for at give en kort orientering om Fællesmøde med de Midt og
Vestjyske Valgmenigheder.
En gang årligt mødes præster, bestyrelsesmedlemmer og forretningsførere fra de 7
grundtvigske valgmenigheder i Vestjylland på skift hos hinanden.
Formålet med disse møder er en slags erfaringsudveksling, høre om hvad der rører
sig i de andre valgmenigheder, hvad de arbejder med, hvad der går godt, hvad der
kan være problematisk og videregive gode ideer.
I år blev mødet afholdt hos os den 3. maj. Der var 33 deltagere og alle valgmenigheder repræsenteret.
Der er på forhånd sendt en dagsorden ud og med ønsker om at få meldt emner
ind til fælles drøftelse.
Mødet indledes med en kort præsentationsrunde, hvorefter der spises, da der er
nogle der har kørt langt.
Så gik præsterne for sig selv en times tid, da de skulle snakke højskoleuge bl.a.
Vi startede med ” bordet rundt” hvor hver valgmenighed fortalte, hvad der er sket
i årets løb og hvad man arbejder med.
Selv om der ikke var indkommet forslag til drøftelse, var der emner nok at diskutere, og vi fik følgende emner på tavlen:
- Øge medlemsbidrag
- Hvordan får man flere frivillige hjælpere
- Nye ideer og tiltag
- Form og indhold i disse møder
- Højskoleugen. Form og længde
- Halvtidsansættelse af præst i.h.v. sognemenighed og valgmenighed
- Begravelser udenfor egen kirke, pris. Her oplyses det, at der er fastlagte priser.
Nu vil jeg bare kort gennemgå disse punkter.
Vedr. medlemsbidraget betaler de fleste det samme som sognemenigheden, og da
bidraget er fradragsberettiget, påtænker flere en mindre stigning, og det gælder
også Lemvig.
Vedr. frivillige hjælpere bad vi om en opskrift fra Holstebro, for de har 15 forskellige udvalg, der arbejder med alt lige fra kirkeklokkeringning, udbringning af kirkeblad og et ”pudsehold”. I alt er ca. 70 aktiveret. Som belønning afholdes hvert 4. år
en medarbejderfest. Der var ikke andre, der kunne fortælle om tilsvarende succes.
Vi fik ingen opskrift, men konkluderede, at det er lettest at få hjælpere ved direkte henvendelse og klart definerede opgaver.
Vedr. højskoleugen blev det diskuteret, om den havde overlevet sig selv, om den kun
skulle afholdes hvert andet år, og om den kun skulle være af 4 dages varighed. Kurt
V. Andersen mente, at man kan lade deltagerantallet bestemme og i år er der 70 tilmeldte, og det er fint. Det kunne måske også være en fordel med færre deltagere,
da der så er flere højskoler at vælge imellem. Hvis varigheden bliver kortere, evt. 4
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dage, ville der måske komme en anden aldersfordeling. Men dette evalueres der på
efter dette års højskoleophold.
Så var der spørgsmålet, om man som medlem af en valgmenighed og halvtidsansat
præst i både en valgmenighed og en sognemenighed kan blive tvunget til at melde
sig ud af valgmenigheden. Spørgsmålet er opstået efter en artikel i Kristelig Dagblad. Ifølge loven skal en præst i en sognemenighed også være medlem af denne.
Dette fortolkes dog mere eller mindre lempelig af landets biskopper, men biskop
Karsten Nissen henholder sig til loven. Dette vil man arbejde på at få ændret.
Vedr. nye ideer og tiltag gjorde Ingeborg Refstrup opmærksom på ”forskningens
døgn”, 3 dage hvert år i april, som giver mulighed for at få gratis foredragsholdere,
man skal kun betale transport. I Holstebro arrangeres sammen med biblioteket og
højskoleforeningen 2 foredrag årligt med stor tilslutning. Man kunne prøve at lave
studiekredse for de 35 – 55 årige for at få de yngre medlemmer involveret.
Til sidst konkluderedes det, at disse møder skal fortsætte, men punkter til dagsordenen skal modtages på forhånd, så man kan forberede sig og have diskussionen i
egen bestyrelse forinden, så vi bliver mere konkrete i diskussion og konklusion.
Efterfølgende er der allerede sat dato på et fællesmøde for kasserere og forretningsførere i juni måned.
Næste års møde afholdes den 9.5. i Aulum.
Hanne Lund

Grundtvigsk hattenål
Anna Marie Karstoft og Rigmor Nygaard har i deres gemmer fundet noget så interessant som en grundtvigsk hattenål.
Fra Nationalmuseet har vi modtaget
flg. tekst:
I perioden ca. 1870-1920 var det, særligt i visse højskolekredse, populært at
bære en såkaldt sølvpil, som symbol på
sit grundtvigianske tilhørsforhold.
I vores egen samling har vi sådan en
sølvpil, i form af en hårnål, som du kan
se på billedet og sammenligne med din
egen. Nålen kan i øvrigt ses i vores
udstilling ”Danmarkshistorier”.
Lars K. Christensen, ph.d. Museumsinspektør, seniorforsker Nationalmuseet
Har nogen af jer, der læser disse linier,
en god historie eller mere viden om
hattenålen, hører vi gerne fra jer.
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Årsmøde i Lemvig Valgmenighed
den10. april 2011
Vi har haft et år uden de helt store begivenheder. Oven på 125-års jubilæet og årsmøde for alle valg- og frimenigheder i Danmark, var det rart med lidt ”ro”.
Det usædvanlige ved året har været, at Signe har været på barsel, og at Kurt tilbød
at træde ind i stedet. Det var en stor hjælp for os i bestyrelsen, som ellers skulle
have været ud at finde en vikar. Og ville det have været nemt? Og så var det også
en hjælp økonomisk, idet dagpengene blev i de to involverede valgmenigheder. En
stor tak til Kurt, som vi fik ”hilst af med” efter den sidste gudstjeneste i marts. Og
velkommen til vores egen præst.
Vi deltog sidste efterår i kulturnatten. Der kom ikke mange, men vi prøver i år igen
– d. 18. okt. –
Vi prøvede at lave en 2-dagestur til Sydslesvig, og der kom hele 45 med på turen.
Flere end vi havde turdet håbe på. Der kom så mange gode meldinger efterfølgende, så vi prøver igen. Denne gang d. 10.-11. maj til Sydsjælland, og der er 49 tilmeldte.
Vi håber så, at vi kan leve op til forventningerne fra sidste år.
Der er endnu muligheder for at melde sig til Højskoleugen på Rønshoved Højskole i uge 34 – sidst i august -. Der er ikke så mange tilmeldte endnu, så der vil være
god plads. Nu ser vi, hvor mange der kommer tilsammen, og så må vi evaluere på
det.
Bladudvalget har talt for, at vi i stedet for 4 blade om året, går ned på 3 blade. Det
giver lidt mindre arbejde, og det sparer porto, som jo lige har fået et nøk opad. Vi
har talt om det i bestyrelsen, og vi synes, at det vil være fint nok, så på et tidspunkt
vil der i bladet blive informeret om, i hvilke måneder, der vil komme et blad.
På den bygningsmæssige front er der ikke sket så meget i det forløbne år, men vi
har dog fået isoleret noget mere omkring præsteboligen. Der var steder, hvor sneen på taget smeltede lidt hurtigt sidste vinter. Og så mangler der lige at blive pustet
mineraluld ind i etageadskillelsen. Det vil blive gjort inden næste vinter.
Der er et punkt, som ikke er så spændende at tage med i beretningen, og det er,
at der er røde tal i regnskabet, og det selvom vi ikke har foretaget os noget ekstravagant i det forløbne år, - bortset fra isoleringen, som beløber sig til ca. 40.000,- kr.
Og den slags beløb skal der egentlig helst altid være plads til. Vi har penge ”på
bogen”, som det hedder, men ”driften” skulle jo gerne kunne løbe rundt. Der er to
ting, som kan være medvirkende til de røde tal, og det ene er, at vi langsomt bliver
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færre medlemmer. Da Signe kom for 5½ år siden, var der 688 medlemmer, og i dag
er der 613. Det er ikke alarmerende, men nok en del af forklaringen, og på et tidspunkt vil det jo kunne mærkes. Den anden ting er i flg. Aase, at der en del medlemmer, som er født omkring -44, +/- et par år, og vi bliver jo pensionister, og de
fleste af os går ned i indtægt, så skattegrundlaget er ikke længere så højt. Vi er ikke
på vej med den helt store ”genopretningsplan”, men vi vil også gerne i bestyrelsen
vise ”rettidig omhu”, som det hedder. Fra i år, 2011, gælder det, at reglen om de
500,- kr., som ikke kunne trækkes fra gavebeløbet, er bortfaldet i år, og det betyder, at vi hver især slipper endnu billigere i kirkeskat.
Det kan altså komme på tale, at det med tiden kan blive nødvendigt at se på skatteprocenten. De fleste andre valgmenigheder har justeret på deres procent, og det
kan også blive vores lod, og det er ikke meget, den skal stige, for at skabe sorte tal
på bundlinjen igen.Vi er ikke i akut nød, men når vi har valgt at tage det med nu, så
er det fordi, vi godt vil lufte situationen, så der kan blive noget snak om det, så det
ikke kommer som en overraskelse, hvis vi må gøre alvor af at sætte skatteprocenten en smule op.
Og så er det jo en jævnlig glæde, at der er en del mennesker, der bakker meget op
i det daglige. Både de der får løn, og de der ikke gør. En stor tak til koret, som stiller op hver søndag og både bogstaveligt og overført er med til at give kirkelivet en
god klangbund, i kraft af jeres sang og tilstedeværelse. Tak til bladudvalget, og især
tak til jer, som tager jer af de ugentlige opgaver, der følger med jobbet. I udviser en
sjælden god indstilling og ansvarlighed, for at gudstjenester m. m. altid forløber glat,
sådan som vi ser det, når vi blot dukker op, for at være med.
Tak til de af jer, der bager og ellers giver en hånd til arrangementer, og tak til Jørgen for hjælp ved ophængninger her i forsamlingssalen. Og tak til bestyrelsen for et
godt og givtigt samarbejde i en positiv ånd.
Daniel

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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Nogle indtryk fra Sydsjællandsturen
den 10. maj 2011
48 forventningsfulde rejsedeltagere
drager af sted med Riis rejser og Daniel som turleder på en 2 dages bustur til
Sydsjælland.
Første stop er på Bosei Højskole ved
Præstø, hvor vi modtages af forstander
Erling Joensen. Stedet er oprindeligt
bygget som sanatorium. Blev senere
købt af Japans 7. rigeste mand og
ombygget for mange millioner kr. og
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indrettet til udstationerede japaneres
børn i Europa. De blev undervist efter
den danske højskoles principper (det
levende ord, foredrag og sang ). Japaneren havde selv haft megen glæde og
gavn af sine ophold på Vallekilde og
Ollerup Højskole. I ca. 20 år drev japanerne stedet, men så faldt antallet af
udstationerede japanere i Europa, og
der var dermed ikke brug for højskolen. Japanerne donerede stedet kvit og

frit til en kreds af højskolefolk, som
skulle videreføre skolen, men med den
klausul, at hvis ikke den kan overleve,
skal den gå tilbage til de japanske ejere.
Højskolen slog dørene op 2008, starten har været vanskelig, bygningsmassen er meget stor og dyr energimæssig. Den bliver drevet som idrætshøjskole med speciale i japansk kampsport. Nuværende hold er på et 25
ugers ophold og med 55 elever og 20
ansatte. Der er mange ledige lokaler, og
man arbejder på at arrangere korte
ugekurser og få indrettet børnehave
for lokalområdet. Økonomien er
stram, men gå på modet er stort. Vi
ønsker skolen held og lykke med forehavendet.
Derfra til Fanefjord Kirke. Hvidkalket
og tækket med røde tegl. Beliggende på
et højdedrag skuende ud over hele
Møn, Østersøen og over Grønsund.
Kirken er overdådigt udsmykket med
kalkmalerier overalt på hvælvingerne.
Kalkmalerierne er fra to perioder, den
første fra ca. år 1350 og den anden fra

ca. 1450 malet af Elmelundemesteren.
Efter reformationen blev kirken gentagne gange overkalket. Først i 1929
blev kalkmalerierne atter fremdraget
og restaureret. I 2008 var disse i så
dårlig stand, at man atter måtte restaurere. Arbejdet er nu afsluttet og skulle
gerne holde de næste 100 år. Kirkens
oprindelse er fra ca. år 1250 – da var
sognet kun på ca. 300 voksne; men på
den tid ved bredden af Fanefjord havde
de rige Hansestæder en stor handelsplads, og mange skibe og handelsfolk
færdedes dagligt og ydede store bidrag
og pengegaver til byggeriet.
Ikke langt fra kirken ligger langdyssen
”Grønsalen” meget smukt bevaret, og
under en prismeformet overligger-sten
ligger dronning Fane (Phane) i sin 5000
år gamle seng.
Onsdag besøg på Stevnsfortet, Danmarks koldkrigsmuseum. Åbnet i 2008.
Den danske stat besluttede i starten af
Den Kolde Krig at bygge et forsvar
mod Østblokken. I 1952 påbegyndtes
13

anlæggelsen af Stevnsfortet i Stevns
Klint. Den består af udendørsudstilling,
besøgscenter og underjordisk fæstningsanlæg. Det var i brug til år 2000,
så blev kommandoen strøget. Under
den kolde krig var det fortets mission
at afspærre Østblokken adgang til Øresund, København og holde øje med alle
Østblokkens bevægelser på Østersøen.
Der er 1,6 km lange gange 20 m under
jorden i kalk og kridt lag. Det kostede
25 millioner kr. at opføre, meget dyrt
efter den tids forhold og budgettet
overskredet adskillige gange.
Fortets hovedartilleri var to 150 mm
kanontårne fra et tidligere tysk krigsskib. Senere hentet til Fanø som en del
af Atlantvolden under 2. verdenskrig og
af Søværnet flyttet og installeret hvor
de står nu. Vi kunne gå ind i tårnet og
fornemme olielugten og opleve de
trange forhold. Fuldt bemandet skulle
der 36 soldater, fordelt over 3 etager,
til for at betjene kanonen. Kanonen
kunne række 40 km og blev hvert år
prøveskudt. Ved forhøjet beredskab
måtte de værnepligtige opholde sig i op
til 3 uger i træk 20 m under jorden.
Det var der mange, som blev psykisk
dårlige af. Rundvisningen på fortet, var
der især mange mandlige deltagere
som fandt, var turens højdepunkt.

14

En dejlig frokost blev indtaget på Rødvig Kro og derefter gik turen forbi Elverhøj, hvor Klintekongen regerer og
ikke tåler andre i sit rige, og derpå kørte vi langs Tryggevælde Å tilbage til
Køge. Sidste punkt var Køge museums
skitsesamling af berømte danske kunstnere. Tagetagen rummer Bjørn Nørgaards store farveplancher til Dronningens Gobeliner på Christiansborg.
Imponerende stykke kunst.
Tak for en dejlig tur til Bodil og Daniel,
programmet var afvekslende og mere
end beskrevet, vejret var perfekt - solskin og lunt og en god stemning i bussen gennem hele turen. Vi melder os
gerne til en ny tur næste år.
Jytte Dam Madsen

Kære deltagere på Sydøstsjællandsturen.
Mit ærinde er, at vi gerne vil sige mange tak for den fine hilsen, som Jytte
overbragte os kort efter hjemturen fra
Sjælland.Vi har spekuleret lidt på, hvornår I har samlet ind, for hverken Bodil
eller jeg har bemærket noget. Glæden
ved turen er jo også stor hos os, især
efter de mange gode tilkendegivelser, vi
har fået efter hjemkomsten. Det er en
god forsamling at være afsted med, fordi vi har et fælles udgangspunkt, og fordi vi stort set sætter pris på nogenlunde de samme ting: sang, fællesskab,
oplevelsestrang osv. Og så er det jo
sjovt, at vi i så lille et land, som Danmark jo er, stadig kan finde ting, som en
del af os ikke har set før. Fra Bodil og
mig skal der være en stor tak til jer, fordi I var med til at gøre turen til en god
oplevelse.
Bodil og Daniel

Kunst i salen
Erik Heide
18. marts - 18. august 2011 - Litografisk serie
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.
Perry Oliver
19. august - 31. oktober 2011 - Skulpturer i bronze og stål og raderinger.
Perry Oliver er født 1941 i Philadelphia, og han har siden 80-erne boet og
arbejdet i Spanien i Andalusien.
Perry Oliver arbejder blandt andet
med skulpturer i jern og bronze og
med grafik.
Kunstformidlingen har en række små
og store, meget smukke skulpturer i
bronze og jern til salg.
Ane Haugen Sørensen
31. oktober 2011 - 6. januar 2012 - Akvareller og grafiske arbejder.
Født i København den 27. april 1932.
1981 – Bosatte sig med sin familie i Sydspanien, nær Malaga. Tildeltes i 1984 Thorvaldsenmedaljen og repræsenterede i 1986 Danmark på Biennalen i Venedig. Hans
teknik blev friere og hurtigere, med større og løsere strøg. Nye motivkredse af
mytologisk og senere af kristen art blev tilføjet. Arbejdede sideløbende med maleri og grafik med glasmosaik og udførte adskillige udsmykningsopgaver til kirker i
Danmark, for eksempel glasmosaikkerne i Vanløse Kirke, 1988, altertavlerne i Dalbyneder Kirke, 1993, Ringkøbing Kirke, 1996 og Hindborg Kirke, 1997 og Bregnet
Kirke, 2006.
De religiøse motiver spænder vidt fra bl.a. Uddrivelsen af Paradiset, Abraham og
Isak, til Nadveren, Korsfæstelsen, Korsnedtagelsen og Opstandelsen. Blandt mytologiske motiver kan nævnes Leda og Svanen, Kentaurer og Amazoner samt mange
versioner af Ikaros’ Fald.
Åbent alle ugens 7 dage kl. 13- 17. Tlf. 9788 9788
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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 20. oktober 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

