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»Modet til at håbe«
»Jeg bringer glædeligt budskab - fjenden er i landet.«
I de knap ni år jeg var forstander på
Højskolen i Thy, kunne jeg gennem vinduet på mit kontor se en mindesten
over frimenighedspræsten i Hundborg
og Thorsted, hans navn var Folke Trier
Hansen. Stenen er en stor flad sten på
3 tons og på overfladen er Dannebrog
hugget med bløde folder hen over stenen - ja næsten draperet. En sær modsætning, at det bløde stof havde sat sit
aftryk på den hårde sten. Rundt langs
stenen nederste kant var der hugget
følgende: »Jeg bringer glædeligt budskab - fjenden er i landet« Et citat fra
Saxos Danmarkskrønike om drengen
Folke, som kommer løbende ind i
kongsgården i Jelling hos Kong Vermund for at vække de af vellevned
mødige folk. De skulle vækkes til dåd
og handling for andet end deres egen
velbehagelighed. Uden sammenligning i
øvrigt er det vel på tide at stå op også
for det danske folk - om jeg overhovedet må bruge den betegnelse?
Overskriften er titlen fra den nyvalgte amerikanske præsident Barack
Obamas bog fra 2006. Den har undertitlen »Tanker om generobring af den
amerikanske drøm”.
Obama undser sig ikke for at tale
om sit folk igen og igen og han blues
ikke ved at tale om mod til at håbe igen og igen. Han skriver om sine
landsmænd, som knokler for deres
familier at »De higer efter noget
større, en mening eller et formål, en
fortælling, der kan omslutte deres tilværelse, et eller andet som kan bringe
dem ud over deres kroniske ensomhed
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og hæve dem over den daglige gøren
og laden og de udmattende og uophørlige strabadser. De har brug for en
forvisning om, at der er nogen eller
noget, som bekymrer sig om dem og
lytter til dem. At livet ikke bare er en
lang rejse mod intetheden.«
Dette citat er i sit indhold et opgør
med den form for tom individualisme,
som taler så meget om at være sin
egen og som reducerer andre og det
fælles til at være midler for netop individuel udfoldelse (sammensæt dit eget
verdensbillede, som det idiotisk lyder i
en reklame på DR p1)
Obama og Grundtvig
En af grundene til at Obama møder
stor sympati blandt danskere kunne
måske være - at det han taler om kender vi. Vi kender det fra Grundtvig.
Ingen bør være i tvivl om, hvor amerikaneren har sine holdninger fra - han
er kristen. Det vil sikkert komme til at
forskrække en del af hans danske tilhængere.
For Grundtvig var det en selvfølgelighed at livet er Guds, at Gud skænkede os livet i samlivet med andre mennesker: »Du skal elske Herren, din Gud
og din næste som dig selv«. Den
mening er på forhånd givet os. For
Grundtvig var det fællesskab vi er sat i
ikke en almen teori, men en konkret
historisk virkelighed og sammenhæng i
et folk. Sådan som også Obama formulerer det.
Hvad Gud altså har givet mig skal
jeg handle på og med.
At kunne det, kræver mod og håb
skriver amerikaneren Obama, som har

forstået, at modet og håbet kan man
ikke tænke sig til. Mod og håb kan man
ikke beslutte sig til sådan ud af den blå
luft. Det skal indgydes i os. Det skal
tales til os. Den skal forkyndes.
Vi danskere er med den amerikanske præsidents taler blevet mindet om
noget vi ved, men som vi har glemt: At
mod og håb blev forkyndt for flere
slægtled af danskere på inspiration af
Grundtvigs syn på mennesker og tro,
så de forvandlede det danske samfund
til et meget bedre samfund, forvandlede en almue til et myndiggjort folk.
Myndiggjort ikke af den form for
oplysning, som alene er til materielle
tings opfyldelse, men myndiggjort af
den sandhed om os, at livet har mening
og kræves af os.

Den første tale, som Obama holdt
efter annonceringen af sit kandidatur
holdt han på Grand View College i Des
Moin. Han stod under en stor glasmosaik af en danske landsbykirke. Forklaringen er, at Grand View blev oprettet
som et præsteseminarium af danskere
på inspiration fra Grundtvig.
Den amerikanske præsident prøver
på alle måder at indgyde mod og håb i
det folk som er hans - det har de
stærkt brug for i disse tider.
Ånden indgydes i og sætter sit
aftryk - blødgør og former et folk på
trods af alle hårde realiteter.
Som de bløde folder af Dannebrog
på stenen i haven på Sjørringvold i Thy,
skal også troen og håbet forkyndes for
at forme et folk.
Kurt V. Andersen

Tillykke
Signe Paludan og
storebror Jakob
ønskes hjerteligt
tillykke med »lillesøster«, som kom
til verden d. 7. juli.
Bestyrelsen
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Gudstjenester i Johanneskirken
Oktober
3. oktober
10. oktober
17. oktober
24. oktober
31. oktober

18.s.e. trinitatis
19.s.e. trinitatis
20.s.e. trinitatis
21.s.e. trinitatis
22.s.e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 9.00
Kl. 10.30

November
7. november Alle Helgens Dag

Kl.10.00

14. november 24.s.e. trinitatis
21. november 25.s.e. trinitatis
28. november 1.søn. i Advent

Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00

December
5. december 2.søn. i Advent
12. december 3.søn. i Advent

Kl. 14.00
Kl. 19.30

19. december
24. december
25. december
26. december

Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 10.30
ingen

4.søn. i Advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag

K
Esben Lunde Larsen

Fælles efterårsmøde, Lemvig
se nærmere omtale i bladet – K
Fra prædikestolen nævnes navnene på de medlemmer, der er døde
siden sidste Alle Helgens Dag.
Efterfølgende kirkekaffe – K

K

Esben Lunde Larsen
Adventskoncert med Ellebæk
Koncertkor – K

Kurt V. Andersen har gudstjenesten, medmindre andet er nævnt.
Kurt V. Andersen kan kontaktes på tlf.nr. 97 88 56 50.
Kurt har ingen speciel træffetid, men holder dog normalt fri om mandagen.
I tilfælde af ferie oplyses tlf.nr. på vagthavende præst på ovennævnte nummer.

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.

Høstoffer
Ved høstgudstjenesten d. 12. sept. 2010 blev der givet 2.551 kr. i høstoffer. Beløbet
deles ligeligt mellem ”Børn og Unge i Sorg” i Lemvig Kommune og Grundtvigs
Fond.
Bestyrelsen
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Møder og arrangementer 2010-2011
Mandag den 11. oktober 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.
Tirsdag den 19.oktober kl.19.00-22.00. – Kulturnat Lemvig.
Valgmenigheden deltager i årets KulturNat, hvor forskellige foreninger, institutioner
m.v. holder »åbent hus«. Dette er en god lejlighed til at få et indblik i, hvad der foregår rundt omkring i Lemvig.
Nærmere omtale af KulturNatten på www. lemvigkultur.dk eller i dagspressen, når
datoen nærmer sig.
Søndag den 31. oktober i Lemvig Valgmenighed. – Efterårsmøde for de
Midt- og Vestjyske Valgmenigheder.
Lemvig Valgmenighed inviterer hermed til efterårsmøde søndag d. 31. oktober
med følgende program:
10.30 Gudstjeneste i Lemvig Valgmenigheds kirke v/ Kurt V. Andersen.
12.00 Middag på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole.
13.30 Foredrag v/ Morten Kvist: »Værdier fra Oplysningstiden og
kristendommen«.
14.45 Kaffe
15.15 En halv time »på kryds og tværs i Højskolesangbogen« ved Martin Ravn,
Seniorhøjskolen i Nr. Nissum.
Pris: 150,- kr. Drikkelse kan købes.
Vi ser frem til et sædvanligt godt og velbesøgt møde.
Tilmelding senest den 25. oktober til Daniel Eiler på tlf. 97 88 97 88
eller Ingeborg Refstrup på tlf. 97 82 19 12.
Mandag den 1. november kl. 19. 30. – Månedsmøde
Lektor i kunsthistorie på Århus Universitet Hans Jørgen Frederiksen om: »Moderne kunst i kirken«:
Historisk set har der i en række sammenhænge været en markant afstand eller ligefrem et modsætningsforhold mellem det moderne (herunder den moderne kunst)
og kirken eller nogle af de holdninger og traditioner, som kirken i vid udstrækning
repræsenterer. Det er imidlertid en kendsgerning, at et stort antal billedkunstnere
i de senere årtier har været involveret i kirkelige udsmykningsopgaver rundt om i
hele landet, og at der således længe har været tale om interessante holdnings- og
erfaringsudvekslinger. I foredraget præsenteres og kommenteres en række fremtrædende eksempler herpå.
5

Søndag den 12. december kl. 19. 30 –
Julekoncert med Ellebæk
Koncertkor under ledelse af Kirsten
Ingemann.
Ellebæk Koncertkor er et trestemmigt kor
på 15 medlemmer og består af rutinerede
sangere, der enten er kommet fra Ellebæk
kirkes kirkekor eller andre kor.
Mandag den 3. januar 2011 kl. 19.00 – Nytårsmøde sammen med Bøvling
Valgmenighed
Sognepræst Kirsten Jørgensen, Kerteminde, forretter gudstjenesten og holder det
efterfølgende foredrag i salen. Titel: »Israel-Palæstina problematikken og de kristne
palæstinenseres forhold«.

Kirkehøjskole – Tema for efteråret 2010: »Fra jord til himmel«
Onsdag d. 27. oktober kl. 19.30 i Møborg Kirke:
– oplæg v/sognepræst Bo Knudsen, Møborg: »Menneskelig lidelse, tro og håb i Jobs
bog«
– oplæg v/sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg: »Slange, salamander og skelet.
Billeder på gravsten«
Tirsdag d. 9. november kl. 19.30 i Dybe Kirke:
– oplæg v/sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg: »Jesu lidelse og døds
betydning«
– oplæg v/pastor emeritus Asger Nielsen om korssymbolik
Tirsdag d. 23. november kl. 19.30 i Tørring Kirke:
– oplæg v/sognepræst Iben Tolstrup, Houe: »Klokkeklang og englesang« – om evighedens genklang på jord
– oplæg v/ Inger Tolstrup, tidl. museumsinspektør, Frilandsmuseet i København:
»Kirkeklokken i kulturhistorisk perspektiv«

En to-dages bustur til foråret??
Da nogle har givet udtryk for, at det var en god tur til Slesvig, har vi i bestyrelsen
besluttet at prøve igen.Vi vil forsøge os med en to-dagestur til Det østlige Sjælland,
hvis der er interesse for det.
Der kan blive tale om tirsdag og onsdag d. 10. og 11. maj. Men det er kun en foreløbig aftale. Konceptet bliver noget lignende som turen til Sydslesvig. Afgang tidlig
tirsdag morgen og hjemkomst onsdag aften med en overnatning et sted på ruten,
og jeg regner med, at Riis-rejser godt vil være teknisk arrangør igen. Flere detaljer
om turen og mulighed for tilmelding vil være at finde i januarbladet.
Daniel Eiler
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Et tidsbillede
For et par år siden udgav Niels-Henrik Pedersen bogen »Lemvig. En feriedrengs
erindringer«. Forfatteren er født i 1956 og opvokset i København, men tilbragte en
del af sin barndom hos sin fars forældre bosiddende Kirkevej 11 i Lemvig, altså over
for Valgmenighedskirken.
Niels-Henriks farmor, Jenny Kathrine Madsen kom fra Bøvling og var datter af
Simon Madsen, som havde været med til at bygge Bøvling Valgmenighedskirke. I
1924 blev hun gift med Christian William Pedersen, som havde boet i huset på Kirkevej, siden han var 4 år. Huset blev således rammen om deres samliv, og hvad var
da mere naturligt end at knytte sig til Lemvig Valgmenighed. Niels-Henrik Pedersen
blev da også døbt af Pastor Busk i Valgmenigheden.
Farfaderen, kaldet Lange William, var lokomotivfyrbøder ved VLTJ hele sit voksne liv. I 1963 var han – som 70-årig – tvunget til at gå på pension. Han var bange
for at komme til at kede sig. Men som Niels-Henrik fortæller: »Som en venlig, vennesæl, godmodig og hjælpsom mand, blev hans assistance til udførelse af allehånde
praktiske opgaver i rigt mål og vidt omfang derfor benyttet af især de adskillige
enker, som boede på Kirkevej. ---- Undertiden var han også vikar for ringer Madsen, der var kirkebetjent i Johanneskirken på den anden side af gaden. Så var han i
kirketårnet kl. 7 om morgenen for at ringe solen op og igen kl. 7 om aftenen for at
ringe den ned: 100 slag plus 3 gange 3 bedeslag. Det var vigtigt, at der blev talt rigtigt, for rundt omkring i nabolaget sad nogle af de særligt årvågne og nidkært religiøse enker og talte ligeledes slagene, og det skulle nok blive påtalt, hvis der ikke
blev ringet helt efter forskrifterne.«
I bogen fortæller Niels-Henrik Pedersen med stor kærlighed om bedsteforældrene og sine ophold her. Derudover genkalder forfatteren sig mange oplevelser
og iagttagelser fra »en svunden tid« i Lemvig – en tid, som ikke er så fjern endda.
Anna Marie Karstoft / Ingeborg Refstrup

Kunst i salen:

Død:

Peter Ejlerskov sammen med nye
værker af Adi Holzer.
5. september - 1. november 2010.

6. september:
Andreas Krarup, Lemvig

Simon Aaen: Malerier
1. november - 22. december 2010.
Åbent alle ugens dage 13-17. 97889788.

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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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@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 26. november 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

