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Karen Blixen og den kristne nadver
Den kristne nadver var en inspiration
for Karen Blixen, da hun skrev sin
novelle ”Babettes Gæstebud”.
Handlingen i Babettes Gæstebud er
henlagt til den lille vestnorske fjordby,
Berlevaag, i slutningen af 1800-tallet. I
et lille gult hus i Berlevaag boede to
søstre. Martine og Philippa hed de. De
var begge modne damer i slutningen af
40’erne. Martine og Philippa var døtre
af en afdød provst, der havde stiftet en
meget streng indremissionsk/pietistisk
retning. Provsten havde haft den indstilling, at alt det, der er morsomt og
fornøjeligt, er det rene gøgl. Efter
provstens død var hans døtre blevet
boende i huset. De sørgede for, at
provstens menighed stadig kunne samles i huset, selvom dens stifter, provsten, var død. Når menighedens medlemmer kom i huset, tog søstrene sig
altid tid til at lytte til deres sorger og
bekymringer.
De to søstre havde en tjenestepige,
der hed Babette. Som fransk flygtning
var hun kommet til deres hus. I Frankrig havde hun ernæret sig som
mesterkok på Cafe Anglais, en af Paris’
mest udsøgte restauranter. På Cafe
Anglais havde hun kunnet boltre sig
med spændende retter. I hendes tilværelse hos søstrene var der ikke den
store variation i retterne. Til hver eneste aften skulle Babette tilberede klipfisk og øllebrød.
Men efter 14 år hos søstrene Martine og Philippa fik Babette mulighed
for at tilberede den mad, hun havde tilberedt på Cafe Anglais i Paris. Anledningen var 100 års dagen for søstrenes
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fars, den gamle provsts fødsel. På provstens 100 års dag serverede Babette
den mest fantastiske skildpaddesuppe
og andet meget udsøgt og delikat for
den menighed, der mente, at det hører
med til et kristeligt liv at være afholdende. Det vil sige at holde den sanselige side af tilværelsen nede, også hvad
mad og drikke angår.
På aftenen for provstens 100 års dag
skaber Babettes kokkekunst et stort
velvære. For menigheden og provstens
døtre blev indtagelsen af Babettes middag første gang, de ikke fornægtede sig
selv noget. Dermed blev Babettes middag en opfyldelse af en ubevidst længsel hos søstrene og menigheden.
Dybt inspireret af den kristne nadver
har Karen Blixen gjort Babettes middag til syndsforladelsens sted. Men
Karen Blixen omtolker i Babettes
Gæstebud det kristne syndsbegreb. I
luthersk kristendom er synd det kun at

ville sit eget, kun at have tanke for sig
selv, egoisme kunne man også kalde
det. For Karen Blixen er synd derimod
det ikke at ville begive sig ud i livet, ikke
at ville tage imod de muligheder, der
kommer til én. For Karen Blixen var
den gamle provsts menighed en flok
syndere, fordi afholdenhed for dem var
livets mål. For Karen Blixen var afholdenhed synd.
Den aften menigheden kom og deltog i Babettes Gæstebud, blev de forvandlet eller frigjort, som den, der deltager i den kristne nadver, bliver frigjort igennem ordene om, at han/hun
ikke skal føle sig tynget af sin egen egoisme, fordi Kristus har taget menneskers skyld på sig.
Da menighedens medlemmer indtog Babettes middag, holdt de sig ikke
tilbage. For en aften var de ikke afholdende. De lod sig rive med af den

umiddelbare glæde og lykke, som
Babettes måltid frembragte, og dermed
fik de syndsforladelse.
Karen Blixen havde ikke et entydigt
positivt forhold til kristendommen.
Oftest beskriver hun som i ”Babettes
Gæstebud” kristendommen som en
livsfjern, forsagende og moralsk religion. Selvom Karen Blixen ikke beskriver
kirke og kristendom entydigt positivt,
er det tydeligt, at hun er inspireret af
de bibelske fortællinger og af kristne
forfattere som f.x. Søren Kierkegaard.
De kristne symboler bruger hun. I
”Babettes Gæstebud” er det den kristne nadver hun bruger til at forklare
den forvandling og frigørelse, der finder sted for søstrene og menigheden,
da de ikke holdt sig tilbage, men indtog
Babettes meget delikate retter.
Signe Paludan
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Gudstjenester i johanneskirken
AUGUST
4. aug.
10. s. e. trinitatis
11. aug.
11. s. e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00

18. aug.

12. s.e. trinitatis

Kl. 10.00

25. aug.

13. s. e. trinitatis

Kl. 10.00

SEPTEMBER
1. sept. 14. søndag e. trinitatis
8. sept. 15. s. e. trinitatis
15. sept. 16. s. e. trinitatis
22. sept. 17. s. e. trinitatis

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

29. sept.

18. s. e. trinitatis

Kl. 10.00

OKTOBER
7. okt.
19. s. e. trinitatis

Kl. 19.00

13. okt.

20. s. e. trinitatis

Kl. 10.00

20. okt.
27. okt.

21. s.e. trinitatis
22. s.e. trinitatis

Kl. 10.00

Lemvig Valgmenighedskirke
i Bøvling Valgmenighedskirke
Karen Marie Ravn, Kjellerup
Sommermøde. Se omtale
under arrangementer.
i Bøvling Valgmenighedskirke

Høstgudstjeneste - Kirkekaffe
i Bøvling Valgmenighedskirke
Marianne Gyldenkærne

Gudstjeneste i. f. m. månedsmøde.
Se nærmere under arrangementer.
i Bøvling Valgmenighedskirke
Marianne Gyldenkærne
Efterårsmøde i Herning
Valgmenighed.
Se nærmere under arrangementer.

NOVEMBER
3. nov. Alle helgens dag
11. nov. 24. s. e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 19.00

17. nov.

25. s. e. trinitatis

Kl. 10.00

24. nov.

Sidste søndag i kirkeåret Kl. 10.00

Gudstjeneste i. f. m. månedsmøde.
Se nærmere under arrangementer.
i Bøvling Valgmenighedskirke
Marianne Gyldenkærne

Kirkebil
Til gudstjenester og arrangementer i vores egen kirke og sal kan kirkebilen som
vanligt benyttes for 15,- kr. pr. gang. Kirkebilen bestilles dagen i forvejen inden kl.
13 ved City Taxi tlf. 97 82 14 15.

Ferie og fridage:
Jeg holder fri fra den 19. september - 23. september.
Jeg holder ferie fra den 12. oktober - 19. oktober og fra den 12. november - 18.
november.
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Møder og arrangementer
SOMMERMØDE – SØNDAG DEN 18. AUGUST KL. 10.00.
Efter gudstjenesten er der frokost i det fri, hvis vejret er godt. Er det ikke havevejr
trækker vi ind i Forsamlingssalen. Efter frokosten vil tidl. leder på Bonnet Friskole,
Lisbet Krarup, fortælle om sin rejse i Færøsagaens fodspor. Af hensyn til bestilling
af smørrebrød à 24 kr. er der tilmelding.
Tilmelding sker til Signe Paludan senest den 13. august.
GRUNDTVIGS FØDSELSDAG PÅ SKÆRUM MØLLE DEN
8. SEPTEMBER KL. 10.00
Gudstjeneste i Råsted Kirke kl. 10.00 med efterfølgende spisning – let anretning og foredrag på Skærum Mølle. Biskop Elisabeth Dons Christensen prædiker og holder foredrag. Mødet slutter med kaffe kl. 14.30
Pris for hele arrangementet 150 kr.
Tilmelding senest 3. september til Thorkil Sohn tlf. 97 49 54 07
MÅNEDSMØDE – MANDAG DEN 7. OKTOBER KL. 19.00.
Sognepræst Jakob Sandal, Husby, forretter gudstjenesten og holder foredrag ”C.S.
Lewis– en moderne apologet”. Den engelske forfatter C.S. Lewis (1898 – 1963) vil i
Danmark være kendt af de fleste for Narniabøgerne. Lewis er dog langt mere end
det. Han er først og fremmest en kristen apologet i en efterkristen tid. Efter at have
været overbevist ateist i sin ungdom, førtes han af vennen J.R.R. Tolkien til kristendommen. Det blev begyndelsen til et enestående tankeklart og fantasirigt forfatterskab, som i dag næsten 50 år efter hans død, har bevaret sin aktualitet. Foredraget vil belyse Lewis’ vej til kristendommen og samtidigt belyse, hvad der er i
hans kristne tænkning, som kan være en styrke i dag.
DE MIDT- OG VESTJYSKE VALGMENIGHEDERS EFTERÅRSMØDE I
HERNING VALGMENIGHED DEN 27. OKTOBER KL. 10.30.
Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke ved Valgmenighedspræst Morten Kvist.
Valgmenighedspræst Ronald Risvig, Aulum, holder foredrag på Hammerum Fri- og
Efterskole. Tilmelding den 20. oktober til Signe Paludan. Mulighed for fælleskørsel
for deltagere uden bil.
MÅNEDSMØDE – MANDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 19.00.
Efter gudstjeneste kl. 19.00 er der sang og salmesangsaften i kirken ved Sidse og
Svend Burchardt.
Referat og billeder fra Odsherredturen se hjemmesiden.
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Årsmøde i Valgmenigheden 2013
Årsberetningen er egentlig en slags ”siden sidst”. Og der når egentlig at ske en hel
del i løbet af et år. Sidste år måtte vi aflyse en tur til Hamburg, da der ikke var tilmeldinger nok. I år kommer vi til Odsherred d. 28. og 29. maj. Vi blev ikke helt 30
deltagere, men Riis-rejser behandlede os pænt og lod os komme af sted til samme
pris. Så må se fremad, om det er noget, vi skal prøve igen.
Begravelsesomkostninger, som var et stort emne ved sidste årsmøde, vejer tungt i
vores regnskab.
Vi satte medlemsbidraget op med 0,1 %, så derfor balancerer regnskabet næsten.
Jeg har givet oplysninger til vores ”forening af Grundtvigske valg- og frimenigheder”, men jeg har ikke hørt noget konkret derfra endnu. Vi fortsætter året ud, og
så må vi se, hvor vi lander. Jeg tror ikke, vi skal regne med lempeligere vilkår fra kirkeministeriet.
Vi har jo skiftet forretningsfører. Måske har vi ikke rigtig fattet, hvor stort et arbejde det er, før Aase ville overgive det til en anden. Vi har takket af med Aase ved en
tidligere lejlighed, men der skal også ved denne lejlighed gives udtryk for vores
taknemlighed over for det arbejde, du lagde i jobbet. Vi fik Birgitte Steensgaard til
at tage jobbet, og vores indtryk er, at den nye kost fejer lige så godt som den gamle (for nu at udtrykke det i billedsprog), og så er vi godt hjulpne. Det har været godt
og nemt at arbejde sammen med dig, Birgitte.
På det sidste årsmøde omtalte jeg en omlægning af varmen i kirken fra el-varme til
fjernvarme. Dette arbejde er nu fuldført, hvilket først kan ses i regnskabet i 2014,
som vil blive påvirket med ca. 130.000, - kr. Det bliver så spændende at erfare sig
til, om investeringen kan tjenes ind i besparelser i løbet af de ca. 4 år, som fjernvarmeværket beregnede. Måske bruger vi også mere varme nu, da vi kører med en
minimumstemperatur på 12 grader året igennem. Indstillingerne af tænde- og slukketider styres fra en computer derhjemme, så kirkebetjeningen ikke skal stille i kirken tre timer før gudstjenesten for at åbne for radiatorerne. I kirken betød det, at
vi fjernede tre bænke for at få plads til radiatorerne. Vi håber på et godt resultat.
Omkring gudstjenesterne er der lavet en ordning med Bøvling, så præsterne – i
deres afløsning af hinanden - ikke har gudstjeneste kl. 9.00 og 10.30 i henholdsvis
den ene og den anden kirke, men at tiden er kl. 10.00 skiftevis i den ene og den
anden kirke.
Er det en god ordning?
Og så er kirketjenerlejligheden lejet ud til Martin Risom Jensen fra d. 1. maj. Der er
ingen grund til, at lejligheden skal stå tom, og så er der da også en indtægt at hente på huslejen.
En tak til alle: både aflønnede de og de ulønnede. Meget arbejde kan ikke ses bliver gjort, men det ses, hvis det ikke bliver gjort.
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Bestyrelsens konstituering 14. maj 2013
Formand:
Daniel Ejler
Næstformand:
Bodil Jensen
Kasserer:
Gustav Madsen
Sekretær:
Britta Sønderskov
Kirkeværge:
Erling Kvist
Forretningsudvalg: Formand, næstformand, kirkeværge og kasserer
Ejendomsudvalg: Daniel Ejler, Gustav Madsen, Erling Kvist
Mødeudvalg:
Signe Paludan, Ane Husted, Britta Sønderskov
Aktivitetsudvalg: Erling Kvist, Bente Skovmose, Britta Sønderskov
Udlejning af sal:
Bodil Jensen
Kirkebladsudvalg/mailliste: Signe Paludan, Ingeborg Refstrup, Kirsten Mohr
Christensen, Ane Husted
Gavekasse:
Gustav Madsen
Hjemmeside:
Bodil Jensen, Ane Husted
Forretningsfører: Birgitte Stensgaard
Revisorer:
Kirsten Sørensen, Steen Trier Lund – sup. Johannes Laursen
Scrapbog:
Gustav Madsen
Kunstudvalg:
Jytte Madsen, Bodil Keldorff, Bodil Jensen, Bente Skovmose
Ane er tidligere bankrådgiver i Nordea gift med Birger og bor i Gudum.

Ane Husted

Bente Skovmose

Bente har arbejdet på Solgården som
social og sundhedshjælper og er gift med
Kristen. Tidligere boede de på Tørring
Mejeri og arbejdede begge for Vestjysk
Mejeriselskab. Bente er medlem af Lions,
og har 2 børn og 5 børnebørn.

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
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Ny kirketjenerordning
På årsmødet gjorde jeg rede for situationen ang. kirketjeneren. Margit Agergård har som bekendt fået nyt job. Nu er
ordningen så den, at Susanne (Sus) Olesen har sagt ja til at
hjælpe med rengøring i både kirken og forsamlingssalen,
samt at tage sig af det praktiske i forbindelse med kirkekaffe, møder og lign. Sus er ansat på timebasis.
Bestyrelsen har vedtaget, at vi så selv deles om arbejdet i
Susanne Olesen
forbindelse med gudstjenester og lign. Hele ordningen har
karakter af noget midlertidigt, men det har vist sig at være vanskeligt at finde en
person, som ville tage det samlede job, så nu ser vi tiden an. Måske dukker der pludselig en helhedsløsning op.
Vi er meget glade for, at Sus vil hjælpe os i denne situation, og hun har allerede taget
hånd om de forskellige opgaver, så foreløbig er vi godt kørende på den post. Så velkommen til Sus i arbejdet omkring Lemvig Valgmenighed.
Daniel Eiler

Fra skatkammeret
I de to sommermåneder juli og august vil udstillingen i forsamlingssalen bestå af
gamle og hengemte ting og sager, der er fundet frem, støvet af og stillet op. Det
har været en spændende opdagelsesrejse at finde tingene på kirkens loft, på hylder og i skabe og skuffer rundt omkring.
Nogle ting er kun halv-gamle, så vi stadig kan huske hvem, hvor og hvornår. Andet
er rigtig gammelt, skrevet med gotisk skrift eller sirligt håndskrevet på gulnet papir.
Noget findes der billeder af, så vi kan se, hvordan det har været brugt, men andet
aner vi ingenting om.
Vi håber meget, at valgmenighedens medlemmer vil hjælpe med at udfylde hullerne. Så hvis nogen har oplysninger, erindringer, supplerende materiale eller andet,
hører vi gerne om det. Der vil ligge papir fremme til evt. skriftlige kommentarer,
eller man er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller udvalget.
Vi håber rigtig mange vil kigge forbi i sommerens løb, opleve Lemvig og Omegns
Valgmenigheds historie i skrift og billeder, genoplive erindringer, forundres eller
måske nikke genkendende til noget af det.
Kunstudvalget
Rigtig god fornøjelse.
Efterårets udstillinger bliver med billeder og anden kunst af Allan Rosenby, Ane
Wølk / Mariane Majgaard og Kristian Tikøb

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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Kan man det…
være medlem af valgmenigheden og blive konfirmeret i sognemenigheden? I
”gamle dage” havde svaret nok været
nej, men i dag er det heldigvis ja.
Om konfirmationen og forberedelsen
hertil ses som noget positivt, kommer
for mange unge an på, om det foregår
sammen med kammeraterne. Derfor
vælger en del af de unge, der egentlig
hører til i Lemvig Valgmenighed, at følges med kammeraterne hen til sognepræsten.
Som konsekvens heraf har præst og
bestyrelse i Valgmenigheden valgt at
give mulighed for, at konfirmationsforberedelsen kan foregå som en kombination af undervisningstid hos sognepræsten og valgmenighedspræsten
(kun efter aftale med præsterne.) Der
skal dog ikke herske nogen tvivl om, at
konfirmationen opfattes som en festlig
og vigtig del af livet i Valgmenigheden,
og at Signe Paludan meget gerne vil stå
for såvel forberedelse som konfirmation (som altid finder sted anden søndag
efter påske.)
Falder valget alligevel på forberedelse
og konfirmation i sognemenigheden, er
såvel konfirmand som konfirmandens
familie selvfølgelig stadig fuldgyldige
medlemmer af Valgmenigheden – og
fortsætter forhåbentlig med at være
det.
Bestyrelsen

Valgmenighedens
hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/

Konfirmeret:
Den 14. april:
Anders Lundgaard Madsen, Vandborg

Døbte:
29. april. Astrid Skov Iversen,
datter af Christine Skov Iversen og
Jesper Skov Iversen, Aarhus
9. maj. Ella Dam Staal,
datter af Anna Staal og Troels Dam
Madsen, København.

Døde:
29. marts. Kristian Lisbygd,
Heldum
14. maj. Aksel Møller, Lemvig
5. juni. Petra Bjerrum Madsen, Lemvig
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Fra Paris til Bøvlingbjerg
”Så kunne du da heller ikke finde en
større kontrast!” – den bemærkning
har jeg mødt utallige gange, siden jeg i
marts måned blev valgt til præst for
Bøvling grundtvigske Valgmenighed. Og
det er jo rigtig nok. Det er fra den ene
yderlighed til den anden; storbymidte
til landsby, kaotiske trafikpropper og
storbystress til Vesterhavets brusen og
god plads på landevejen. Fra en storbymenighed til en valgmenighed på landet.
Umiddelbart er det en stor kontrast i de ydre forhold, og dog tror jeg, at der vil
vise sig ligheder mellem det at være præst i en dansk kirke i udlandet som i Paris,
hvor jeg har været præst i 5 år og tidligere i Sydslesvig, hvor jeg har boet i 15 år
og virket som præst i små menigheder, til at være præst for valgmenigheden i Bøvlingbjerg.
Alle tre former for kirke har en ydre ramme - ”identitet”, om man vil, hvad enten
det er at være dansk protestantisk kirke blandt mange andre nationaliteter og konfessioner eller dansk kirke i Sydslesvig, hvor det er historien, der har sat rammen
og danner identitet eller at være valgmenighed med den særlige kirkelige selvforståelse, der hører sig til. Alle tre former for kirkeliv ligner, tror jeg, dybest set hinanden. Og jeg håber, at jeg kan bruge min alsidige erfaring.
Oprindelig er jeg sønderjyde fra en lille landsby Tiset v. Gram, student fra Ribe og
har studeret i Århus. Men Vesterhavet og Vestkysten har altid været en del af min
barndom i sommerhuset i Grærup. Min egen familie er knyttet til Nymindegab,
hvor vi nyder at opholde os ved fjord og hav.
Efter studiet i Århus, som jeg afsluttede i 1991, var jeg præst i Bov sogn v/ Padborg, dernæst i Sydslesvig i Valsbøl Pastorat og siden 2008 i Paris. Fra 1. september
er det Bøvlingbjerg vi skriver på visitkortet. Hele min familie, som består af min
mand Asger og vores to hjemmeboende børn Peter på 15 år og Sigbrit på 14 år,
glæder sig utrolig meget til at finde cyklerne frem. De har været pakket væk i 5 år.
Og den sorte labrador ser frem til frisk luft og motion! Vi glæder os til at komme
hjem til familie og venner og især vores ældste datter, Ida Marie, som blev i Danmark, da vi rejste til Paris og nu læser til jordmoder i Esbjerg. Nu samles vi så igen.
Mange erfaringer rigere på sprog, kultur, kirke og andre traditioner glæder vi os til
at bruge vores erfaringer til nytte og gavn, der hvor vi nu kommer hen både i Bøvling valgmenighed og Lemvig, når jeg skal afløse der.
Jeg håber på et rigtig godt samarbejde med Valgmenigheden i Lemvig og I er altid
velkommen i Bøvlingbjerg.
På gensyn
Marianne Gyldenkærne
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I en krog af Limfjorden i læ af store bakker mod øst, syd og vest ligger den gamle
købstad Lemvig. I en af de små sidegader fra torv og ned mod havn, har jeg tilbragt
det meste af mit liv. Her voksede jeg op sammen med forældre og 4 søskende
hvoraf 3 fik svendebrev som stenhuggere – så jeg mindes altid, at have hørt hammer- og mejselslag.
Familien hørte til Valgmenigheden – men dog med et udspring til dannelse af en frimenighed, hvor præsten A. Drewsen Christensen fulgte med. Gudstjenesterne blev
holdt i kirken på torvet nede i byen. Det blev gode år, hvor åndelig og folkelig samvær levede sammen. Tiden gik: menigheden skrumpede inde – for senere at vende
tilbage til Valgmenigheden.
Jakob Busk var i mange år præst her; han gjorde et stort arbejde for menighed og
kirke, foredrag og sang. Det levede videre i præsterne Tage Stausholm-Fisker, Holger Knudsen og vor nuværende præst Signe Paludan.
Valgmenighedskirken: Træ og murværk, skaber dette store smukke kirkerum. Kristus på søen – rækker ud mod det synkende menneske. Tryghed og Fred. Liv i skrift
og tale.
Tiden går – men lad det leve – så mennesker stadig må gå ind og høre evangeliet i
denne Kirke.
Ejgil Westergaard

»Stenens bevægelse«, gave fra billedhugger Ejgil Westergaard
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Afs.: Ballegårdvænget 32, 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
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

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).

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. 15. oktober 2013.

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

