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Prædiken ved jubilæet i Lemvig
Valgmenighedskirke 1. søndag i advent
I dag fejrer vi Lemvig og Omegns Valgmenigheds 125- års jubilæum. Selve
dagen for jubilæet er som bekendt
først om to uger - 3. søndag i advent. På
3. søndag i advent har Johannes Døberen en fremtrædende plads i evangeliefortællingen. Det er baggrunden for, at
Lemvig Valgmenighedskirke har fået
navnet Johanneskirken.
For 125 år siden var der en gruppe
grundtvigsk vakte på Lemvig-egnen, der
besluttede, at de ville have deres egen
menighed. De, der oprettede Lemvig
og Omegns Valgmenighed må ikke have
været i tvivl om, at de ville have deres
egen kirke og ikke nøjes med at låne
sognekirkerne rundt om.. En praksis,
der fungerer i mange frie menigheder.
Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at det krævede mange kræfter
at få både menigheden og kirken op at
stå, men de, der lagde engagement og
kræfter i at danne valgmenigheden
brændte for deres sag og når man gør
det, bliver arbejdet både meningsfuldt
og givende.
Lemvig Valgmenigheds kirke, som
bygmesteren og højskolemanden
Andreas Bentsen har været arkitekt på,
er præget af sin tids højskolearkitektur
Der er et præg af foredragssal over kirkerummet med træværket, høje paneler og de lange bænke. Igennem den
korte afstand mellem alterpartiet og
kirkeskibet understreger Andreas
Bentsen to kernepunkter i den grundtvigske kirkeforståelse og det grundtvigske menighedssyn. Dels markeres en
tæt samhørighed mellem præst og
menighed og dels markeres menighe2

dens store betydning for gudstjenesten.
Selvom kirkerummet står som for
125 år siden, ville vi nok ikke helt kunne genkende kirkerummet, hvis vi forestillede os, at det var os, der sad i kirken for 125 år siden. Der var f.x. ingen
altertavle. I de første seks år måtte kirken undvære en altertavle. Inden kirken
i 1889 fik sin altertavle stod der på alteret et trækors, der var omviklet med
en ranke blomstrende lyng plukket i
Klosterheden – en ranke, der hvert år
blev fornyet. Der stod en kakkelovn
nede i hjørnet og den oprindelige lysekrone er blevet udskiftet. Der var ikke
noget orgel i kirkens første mange år.
Det må have været en skelsættende
begivenhed, da kirken i 1916 fik sit
orgel. Marmorpladen hugget af Thorvald Westergaard var der ikke og døbefonten havde ikke fra kirkens begyndelse sin placering i midtergangen, men
stod neden for altertrappen ovre til
højre. Og i dag, hvor vi fejrer kirkens
125-års jubilæum, forskønner vi kirkerummet med to nye inventerer – to
kunstværker.
Set i forhold til de gamle middelalderkirker rundt omkring os, der har 7800 års historie, er 125 år ingen tid.
125 år er hvad der svarer til ca. 5 generationer. Set i lyset af den kristne kirkens historie er det ingen tid. Men det
er dog fem generationer. For os, der
sidder her i dag er det ikke ingen tid.
Det er megen tid. For fem generationer
har Lemvig Valgmenighedskirke dannet
ramme om menighedens gudstjenester
og for den enkelte har valgmenigheds-

kirken dannet ramme om personlige
begivenheder i forbindelse med barnedåb, bryllup, konfirmation og begravelse. Begivenheder, der har været med til
at skabe en tæt tilknytning til Lemvig og
Omegns Valgmenighed.
I dag fejrer vi ikke blot Lemvig Valgmenigheds 125 års jubilæum. Vi fejrer også
kirkens Nytår. Det er 1. søndag i
advent. Vi tager begyndelse på et nyt
kirkeår med en ny jul, en ny påske og ny
pinse. Dagens evangeliefortælling er
fortællingen om Jesu indtog til Jerusalem på æselryg. Denne begivenhed som
danner indledning til hele dødsprocessen mod Jesus, forbinder vi mest med
Påske. Fortællingen er på ingen måde
nogen egentlig adventsfortælling. Men

som vi hører fortællingen på 1. søndag
i advent, står den med ordene: ”Se din
konge kommer til dig” som overskrift
over hele det kirkeår, vi tager hul på i
dag.
Ud over det, at 1. søndag i advent
indleder det nye kirkeår, er 1. søndag i
advent også den søndag, der indleder
adventstiden - som jo er den tid, der
leder vore tanker ind på julen. Ordet
advent kommer af det latinske adventus og betyder ankomst eller komme
Egentlig kunne ordet have været brugt
til at betegne julen, hvor det netop er
Kristi ankomst vi fejrer, men ordet
adventus – eller advent kom altså til at
betegne ugerne op til fejringen af Kristi
fødsel.
Over alt i menneskers liv er det jo
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sådan, at vi forbereder os på det, vi skal.
Om det er en opgave, vi skal løse, en
rejse vi skal på. Om det er en fødsel
eller det er en fest, der skal fejres som
f.x et 125 års jubilæum, så forbereder vi
os på det.
Det er en grundregel, at hvad der
end skal ske, skal vi være stemt ind på
det, der skal ske.Vi skal være i stemning
til det. Sådan skal vi også være stemt
ind på, være i stemning til fejringen af
Guds komme til os igennem det lille
barn, der blev født i Betlehem for mange år siden. Det er det, der er den gamle og selvfølgelige tanke bag adventstiden som julens forberedelsestid.
Adventssalmerne taler ofte i billeder
om adventstiden som forberedelsestid.
Adventssalmerne taler om, at vi skal
være klædt på til det, der skal ske, at vi
skal have de rette klæder på. I epistelteksten, som jeg læste op fra alteret,
hed det sådan, om forberedelsestiden
til julen: Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på.
Hvad der ligger i det at have de rette klæder på, kunne vi måske sige med
noget, som tidligere biskop i Ribe Henrik Dons Christensen siger i et lille

vers, hvor han rammer adventstiden
både hvad angår årstiden og hvad angår
det indholdsmæssige:
Nu er dagene korte/
for korte til det, vi skal nå/
snart vil vi se/
at det som er livets glæde/
ikke er det, som vi nåede/
men det, der nåede os/
Og dagen bliver lang og uudtømmelig.
Nu er dagene korte. Ja, det er de. Og
det stemmer vore sind på en bestemt
måde. Nedstemmer dem. Og måske
fordi, der er noget i vore nedstemte
sind, vi helst vil jage på flugt og løbe fra,
har vi for vane på denne tid af året at
kaste os ud i en vældig rastløs foretagsomhed. Der er så meget vi skal nå,
mener vi da. Så dagene bliver alt for
korte til alt det, vi skal nå. Men der kunne jo være grund til, at stille det spørgsmål til vor rastløse foretagsomhed i
denne tid: Hvad er det, vi skal nå? Der
er jo nemlig noget blindt ved det jag.
Det spærrer for noget. Livets glæde, fylde og mening ligger jo nemlig slet ikke
i det, som vi mener, vi absolut skal nå,
men derimod i det, der når os. Det, der
kommer til os.
Vi går ind i et nyt kirkeår. Til hver højtid og søndag i det nye kirkeår vil kristendommens fortælling fortsat lyde i
Johanneskirken, Lemvig og Omegns
Valgmenighedskirke, som den har gjort
det i de sidste 125 år.
Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen nu
og i al evighed al vor fred. Amen
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Eigil Westergaard:
Stenen vi ser her ud fra den lyse væg,
er i den oprindelige form: robust og
markant. Naturen har fra tidernes morgen været med til dannelse af dens
form.
Den har lidt af træets struktur, så man
tænker på forstenet træ, det siger
noget om livets længde og historie. Det
lyse og mørke i stenen og fornemmelsen af menneskelige former i den – gav
inspiration med hammer og mejsel til
at frigøre disse skikkelser – for samtidig at indordne dem i stenens oprindelige struktur og væsen.
Marie Magdalene møder Kristus påskemorgen. Dette møde er skildret i

Johannes evangeliet og fortæller om,
hvordan Marie Magdalene forveksler
Kristus med havemanden. Da hun genkender ham, siger han: Rør mig ikke
(noli me tangere), og det er netop dette øjeblik af nærvær og afstand, som
den træagtige sten giver udtryk for.
Det lysner – fra død til liv, som giver
styrke og håb.
En blyantstegning på Heltborg Museum
viser et forladt missionshus langt ude
mod vest. Man ser huset - og døren
ind. Over døren står skrevet:
Livets korthed
Dødens vished
Evighedens længde
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Laila Westergaard:
Jytte Borberg skrev engang: ”Livet er
bevægelse mellem heling og splittelse –
heling og splittelse”.
Som havets bølger, der skylder ind
mod kysten og trækker sig tilbage igen,
som åndedrættet, der åndes ind og ud,
påvirkes vi af livets udfordringer, lukker
os sammen ved modgang og åbner os,
når vi mødes af det gode.
På Fjaltring kirkegård står to af mine
gamle skulpturer: ”Den døde og den
sørgende”. Et menneske lukker sig om
sig selv i sorg over at have mistet et
menneske, det holdt af. Ved siden af ligger den døde med ryggen mod jorden
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og ansigt og bryst vendt mod himlen.
Det paradoksale ligger i, at den der har
livet foran sig ikke vil se det, mens den,
der ikke har flere dage tilbage, åbner sig
mod lyset.
Et lukket menneske, en lukket bog er
som en fortælling, der ikke er blevet
fortalt, et liv, der ikke er blevet fortalt,
et liv, der ikke vil leves. Et univers lukket om sig selv. En lukket bog kan rumme den mest fantastiske fortælling i
hele verden og alligevel blive lukket
inde. Det kræver nysgerrige hænder at
åbne en bog – og et omslag, der måske
antyder hvilke rigdomme, der gemmer

sig indeni. Når det sker slippes et helt
univers ud. Ordene, sætningerne flakser som sommerfugle foran ens øjne
og landskaber og byer af fortællinger
vokser ud af bogens sider. Fortællinger
kan ændre en hel verden og et menneskes liv.

At lade sig åbne for ordenes sommerfugle og Helligåndens vinger er at åbne
sig for livet med alt, hvad det rummer
af kærlighed og sorg og guddommeligt
og menneskeligt nærvær.

Maria gennem torne går
Kyrie eleison
Maria gennem torne går
De bar ej løv på syvende år
Jesus og Maria
Hvad bar Maria under sit hjerte
Kyrie eleison
Et lidet barn foruden smerte
Det bar Maria under sit hjerte
Jesus og Maria
Da blomstred´ roser frem mellem torne
Kyrie eleison
Da Maria bar sit barn gennem skoven
Da blomstred´ roser frem mellem torne
Jesus og Maria
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Tale v/ Signe Paludan under
jubilæumsmiddagen
Betragtninger over kirkens
situation.
Vi fejrer i dag Lemvig og Omegns Valgmenigheds 125-års jubilæum. Det giver
anledning til at komme med nogle
betragtninger over Lemvig Valgmenigheds situation i dag. Nu er det jo sådan,
at Lemvig Valgmenighed er en del af en
større helhed, som er den lutherske
danske Folkekirke, så dér kunne vi jo
begynde og jeg vil tage udgangspunkt i
nogle betragtninger om kirkens situation, som digteren Søren Ulrik Thomsen
har gjort i sin essaysamling ”Kritik af
den negative opbyggelighed”.
Søren Ulrik Thomsen skriver i sin
essaysamling: Jeg elsker den lutherske
højmesse og krymper mig hver gang den
kritiseres af mennesker, der mener, at folk
ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om. Og han skriver videre: I en tid, hvor kirken næsten udelukkende omtales som kriseramt og utidssvarende er det afgørende, at den for at overleve
ikke i opgivenhed og panik sælger ud af
arvesølvet.
Det, som Søren Ulrik Thomsen slår et
slag for, er den helt almindelige gudstjeneste. Det gør han, fordi han mener,
den fra mange sider i dag er antastet,
mere end den tidligere har været og
det er jo ganske rigtigt, at det er den.
Men der gøres meget for at råde bod
på den situation. Af forskellig vej gøres
der forsøg på at åbne interessen for
den lutherske højmesse.
I Mattæuskirken på Vesterbro, hvor
jeg har haft min gang, har de en dag om
ugen efter arbejdstid noget, de kalder
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Skumringstime. Denne Skumringstime
består af orgelspil vekslende med stilhed og opbyggelige ord fra præsten.
Tanken bag Skumringstimen er, at den
skal give rum til eftertanke og fordybelse efter en lang arbejdsdag. Jeg mener,
at en sådan kort gudstjeneste er en rigtig god måde at komme moderne storbymennesker i møde på. Lysgudstjenester omkring Kyndelmisse, musikgudstjenester og børnegudstjenester er
andre eksempler, der for mig at se er
gode gudstjenesteformer, der kan åbne
døren til søndagens gudstjeneste.
Mindre gode er de tiltag, der forfalder til pop og underholdning. F.eks.
mener jeg, det er helt forfejlet at modtage velsignelsen på sms, som det sker
ved nogle ungdomsgudstjenester. Det
er ganske vist – måske- meget sjovt,
men giver den mening? Nej – og kraften tages væk. Det er svært at lægge
noget i en velsignelse, man modtager på
mobiltelefonen. Mobiltelefoner er gavnlige – ja uundværlige -, men der er også
meddelelser og ord, der ikke egner sig
til at modtage på mobiltelefonen som
f.eks. velsignelsen.

Det korte af det lange er, at vi som
kirke skal koncentrere os om at være
kirke, d.v.s. være det, som kirken er til
for. Der skal vi selvfølgelig ikke være
bange for at bruge de store ord. Vi skal
turde bruge ord f.eks synd, nåde, skyld
og tilgivelse. Ordene skal åbnes og
udlægges, for i de ord ligger essensen
af, hvad kristendommen handler om. Vi
kommer jo netop til kirke for at høre
om kristendommens budskab.
Som Søren Ulrik Thomsen skriver: I
en tid, hvor kirken næsten udelukkende
omtales som kriseramt og utidssvarende er det afgørende, at den for at overleve ikke i opgivenhed og panik sælger
ud af arvesølvet for først da er den for
alvor truet på livet. Det er på tide, at
kirken koncentrerer sig om det, den
har at give og her tænker jeg først og
fremmest på højmessen, som der skal
værnes om, hvis vi vil give den videre til
vore efterkommere, for den helt store
fare for højmessen er for mig at se, at
vi tager den for givet, fordi den altid har
været der hver eneste søndag i hver en
kirke landet over. Men hvis vi ikke
besinder os på, hvilke værdier den
lutherske højmesse rummer, kan dens
dage være talte, for i globaliseringens
tidsalder, hvor der ikke længere er en
selvfølgelig identitet mellem et geografisk område og en bestemt kirkelig tradition, skal man huske på, at den lutherske kirke er en mindretalskirke.----Søren Ulrik Thomsen ser klart. Hvis
vi mener noget med vores medlemskab
af den lutherske kirke, må vi bakke den
op. Der er andre, der står på spring.

vig-egnen i 125 år har haft deres kirkelige tilhørsforhold i Lemvig Valgmenighed. Det er værd at fejre. Ud over det
brud, der i 1925 forårsagede, at en
tredjedel af valgmenighedens medlemmer forlod valgmenigheden for at danne også en frimenighed i Lemvig, har
der været stabile vilkår omkring Lemvig
og Omegns Valgmenighed. Men Valgmenigheden går som en del af Folkekirken ikke fri af de tendenser, som Søren
Ulrik Thomsen skitserer i sin essaysamling (om end i en noget anden udformning). Og derfor er det, han siger også
værd at lytte til i den afdeling af Folkekirken, som vi i Lemvig Valgmenighed
udgør.

Vi fejrer i dag at der har været en valgmenighed i Lemvig i 125 år.Vi glæder os
over, at en kreds af mennesker på Lem9

Båndet

Jesper Kallesøe

2.

4.

Mellem kvinde og mand
går hjerter i brand!
Da smiler Gud nok bag en lyserød sky?
Kærlighed kommer jo ikke fra os:
den får vi foræret – for ikke at slås.
Så det stærkeste bånd
er dit ja og din hånd!

Mellem Gud og hans barn
er spundet et garn
usynligt måske – men så stærkt som et tov:
navlestreng hærdet i kulde og ild
et træk så det kimer når du farer vild!
- for en klokke er tolk
mellem Gud og hans folk.

3.

5.

Mellem dig og enhver
står Jesus så nær
at begge har del i hans ånde og puls.
Barnet du møder, hver fremmed på vej
er Jesus der går for at mødes med dig.
Mellem dig og så dem
- er han døren på klem.

Mellem vugge og grav
står kirken Gud gav.
Den kaldte dit navn – adopteret af Gud! –
binder dig sammen med nabo og brud.
Og orgelet spiller – mens livet går ud
under regnbuen stor
mellem himmel og jord.
Jesper Kallesøe – november 2008
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Til lykke med de 125 år
v/ Ingeborg Refstrup
Når dette kirkeblad udkommer, er fejringen af 125 års jubilæet stort set
overstået – og overstået med maner,
tør vel siges. Startskuddet gik, da forrige kirkeblad blev udvidet med artikler
om at være grundtvigsk valgmenighed i
fortid, nutid og fremtid. Dernæst kom
jubilæumsfesten d. 30. nov. med afsløring af kunstværker inde i kirken. På
selve jubilæumsdagen d. 16. dec. eftermiddagsgudstjeneste og sammenkomst
i salen med sang ved Anette Kaasgaard,
Sidse og Svend Burchardt (afholdt efter
redaktionens slutning). I forsamlingssalen hænger raderinger og litografier af
Arne Haugen Sørensen ind til d. 25.
januar. Det følgende omhandler jubilæumsfesten d. 30. november.

Så skulle der afsløres kunstværker.
Vores formand Daniel Eiler sagde først
et par ord, hvorefter Eigil Westergaard
talte om sin skulptur ”Maria Magdalene” placeret i højre side af kirken. Derefter talte Laila Westergaard om sine
relieffer ”Den lukkede bog – den åbne
bog” placeret i venstre side af kirken.
Til sidst sang hun på smukkeste vis
”Maria gennem torne går” for os. Sammen med Torvald Westergaards skulpturer og relieffer er alle 3 generationer
af ”stenhuggerfamilien” således repræsenteret på Valgmenighedens grund.
Anden del af festen foregik på Lomborg
Gymnastik- og Idrætsefterskole med

Kl. 10.30 begyndte festlighederne med
gudstjeneste i den smukt pyntede kirke. Sidse Burchardt blev denne dag bistået af Susanne Svenstrup på violin.
Koret sang efter prædiken Johs. Johansens ”Det første lys”. Efter postludium
blev alle siddende i kirken. Og vi var
mange. Valgmenighedsfolk fra Bøvling
deltog også, idet deres egen kirke var
lukket pga. renovering.
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middag med veltillavet mad fra skolens
køkken, taler, musik og hyggeligt samvær.

Musikken bestod naturligvis til dels af
fællessang, men også professionelle folk
var hidkaldt. Kristine Eiler Ernst fremførte sange af Poul Henningsen og Halfdan Rasmussen akkompagneret af
søsteren Helene Eiler Ernst på klaver.
Derudover havde Jesper Kallesøe på
bestyrelsens opfordring skrevet salmen
”Båndet” med melodi af Erling Lindgren i anledning af jubilæet. Svend Burchardt sørgede for, at vi fik melodien
lært. Salmen skal vi og andre nok få
glæde af fremover.
Daniel Eiler var første mand på talerstolen. Han gik tilbage til valgmenighedens begyndelse,
hvor tilhørsforholdet i det Grundtvigske univers skabte folk, der ville
gøre et stort uegennyttigt arbejde, og
en pionerånd, der
12

gjorde det muligt at få stablet valgmenigheden på benene. Han talte også om
den individualisme og ubundethed af
andre, der præger unge i dag, om deres
manglende holdningsmæssige og kirkelige tilhørsforhold. Han troede dog ikke
på, at man i længden kan næres af en
dagligdag, der kun er præget af at tjene
penge og iscenesætte sig selv. I al individualismen vil der opstå en tomhed,
der gør det nødvendigt at opsøge en
eller anden form for kirke. Men hvilken? --- Ifølge Daniel Eiler står vi altså
ved en milepæl, ”men mens vi står her,
kan vi glæde os over, at vi har en kirke,
der fungerer godt”.

Så kom turen til Valgmenighedens nuog forhenværende præster: Signe Paludan og Holger Knudsen. Tage Stausholm-Fisker døde som bekendt i oktober måned. Signe Paludan (hendes tale
bringes andetsteds i bladet) bragte afslutningsvis i sin tale en hilsen fra Aase
Stausholm-Fisker med en tak for gode
år i Lemvig. Holger Knudsen gengav
erindringsglimt fra sin og Meretes tid i
Lemvig: om forberedelserne til 100 års
jubilæet, hvor de var kommet hertil få
år forinden, om renoveringer i henh.
kirke og forsamlingssal, om møder, studiekredse og højskoleuger, om arbejdet

med konfirmander, - alt sammen under
skiftende bestyrelser. Til sidst ”bekendte” Holger Knudsen sig til gudstjenesten som det mest tungtvejende i sin
præstegerning og til traditionen i Lemvig Valgmenighed, som han trådte ind i
og efter bedste evne søgte at lære at
kende og efterfølge.

Bøvling Valgmenighed var på denne dag
repræsenteret af K. Kastrup Knudsen.
Han fandt det ”lidt svært at forestille
sig, at folk fra Lemvig og omegn
omkring 1880 kørte til Bøvlingbjerg for
at deltage i gudstjenesten – ikke i bus
eller bil, men pr. hestevogn” og takkede
for godt samarbejde på forskellig vis
gennem årene. Dette så han frem til vil
fortsætte. Hjertelig tillykke!

geliet måske netop trives bedst, hvor
det går op ad bakke. --- Grundtvig blev
født for 225 år siden, og for ham var
det folkelige af afgørende betydning.
Det folkelige har sit udspring i en viden
og erindring om det guddommelige
udtrykt gennem myter, poesi, kunst og
historier om menneskers lange kamp
for at forstå sig selv mellem ideal og
virkelighed. Det folkelige er iflg.
Grundtvig en forudsætning for, at evangeliet overhovedet kan høres. Det er
forbundet med håb og er rettet mod
noget kommende, det som endnu ikke
er set. K.V. Andersen pointerede, hvor
vigtigt det er at bevare et håb, at have
en drøm og henviste til Barack Obama,
der vel netop blev valgt til kommende
amerikansk præsident i kraft af sin evne
til at genskabe håbet i det amerikanske
folk, at vække den amerikanske drøm –
trods alle krisetegn. Spørgsmålet er, om
vi har en lignende stadig kraftig fortælling, som kan forny den folkelige drøm.
Eller er det største, vi tør drømme om,
et samfund med egennyttig kontraktpolitik, som reducerer folk til forbrugere og i sidste ende til en flok umyndige
kværulanter og ofre?

Bøvling Valgmenigheds præst var naturligvis også til stede, men det var først
og fremmest som formand for Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder, at Kurt V. Andersen talte. Han
startede med at sammenfatte de øvrige
taler som udtryk for ”fattet mismod”,
hvilket han mente var ubegrundet, idet
kirken altid har været i krise; at evan13

Som rosinen i pølseenden fik Erik Vedstesen ordet. I sin tale udtrykte han
taknemmelighed over, at Valgmenigheden eksisterer som en befriende undtagelse i det kirkelige landskab. Et landskab, der ellers kan være præget af tanker om at drive kirken som en koncern, der skal yde kunderne service; af
sogne, der nedlægges/forsvinder; af en
folkekirke, som ”er parat til at sige og
gøre næsten alt, fordi den så gerne vil
have betydning”. Her står Valgmenigheden – heldigvis sammen med mange
andre – som en undtagelse, fordi den
peger bort fra sig selv og hen på, hvad
der har betydning: at ”kristendom er
een lang tiltale og Vor Herres tiltalefrafald.”
Således fyldt op af god mad, dejlig
musik og tankevækkende taler kunne vi
atter drage hjemad.
Lemvig og Omegns Valgmenighed længe
leve!
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Gudstjenester i Johanneskirken
JANUAR
1. januar
5. januar

Nytårsdag
Nytårsmøde

Kl. 10.00 K
Kl. 19.30 K - Monica Papazu prædiker.
Se omtale af mødet i bladet
Kl. 10.00
Kl. 10.30 Konfirmandgudstjeneste
Kirkekaffe
Kl. 10.00

11. januar
18. januar

1.s.e.Hellig 3 Konger

25. januar

3.s.e.Hellig 3 Konger

FEBRUAR
1.februar
8. februar
15. februar
22. februar

Sidste s.e.Hellig 3 Konger Kl. 9.00 Kurt V. Andersen
Septuagesima
Kl. 10.00 K
Seksagesima
Kl. 10.30
Fastelavn
Kl. 9.00 Kurt V. Andersen

MARTS
2. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts

Forårsmøde i Bøvling
2.s.i fasten
3.s.i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag

Kl. 19.00.
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00 Kirkekaffe

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.

Ferie og fridage:
Jeg holder fri fra torsdag den 29. januar – mandag den 2. februar, fra søndag den 22.
februar – torsdag den 26. februar.

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
Mandag den 5. januar kl. 19.30 – Nytårsmødet.
Prædiken og foredrag ved mag. art. i sammenlignende litteratur
Monica Papazu, Randers
”Besættelse og befrielse i Snedronningen”.
Gennem ”Snedronningen” kan man lære H.C. Andersen at kende som en af Europas største kristne forfattere.” Snedronningen” udgør H.C. Andersens dybe refleksion over det faldne menneskes vilkår såvel som over de moderne tiders dæmoni.
Samtidig giver han udtryk for sin tro på den befriende Gud og skildrer Kristi gerning, som opvækker de døde og bringer menneskene fra de dødes rige til Himmeriget.

Onsdag den 21. januar, onsdag den 4. februar og onsdag den
18. februar
Litteraturkreds.
Alle dage mødes vi kl. 19.00 i kirkesalen.
I litteraturstudiekredsen vil vi denne vinter læse et udpluk af H.C. Andersens eventyr. Vi vil læse eventyrene: Nattergalen, Jødepigen, Lille Idas blomster, De vilde svaner, og Snedronningen. De fleste af os mener, at vi kender H.C. Andersens eventyr, men bevæger vi os fra de kendteste eventyr, åbner der sig nye og ukendte sider
af H.C. Andersens eventyrdigning. I løbet af de tre aftener vil vi gå på opdagelse i
H.C. Andersens eventyrverden.
Man bedes selv medbringe kop og brød.
Bøger kan hentes på Biblioteket

Mandag den 2. februar kl. 19.30 – Månedsmøde
Foredrag ved kunsthistoriker Anne Sofie Ejersbo, Århus.
”Anna Ancher – solstrejf på hjemlige vægge”
Da Anna Brøndum (1859 – 1935) i 1880 giftede sig med Michael Ancher, mente
hendes tidligere underviser Vilhelm Kyhn, at hun ligeså vel kunne sætte malerkassen til søs. Sådan så han på hendes muligheder for at fortsætte som udøvende
kunstner inden for ægteskabets rammer. Men Anna Ancher debuterede på Charlottenborg samme år som hun blev gift, og gennemførte sideløbende karrierer som
hustru og kunstner, og med tiden også mor. Hun havde sans for de nære motiver,
for solens spil over de pudsede vægge og lysglimtet i datterens hår. Foredraget ser
på Anna Anchers udvikling af de kunstneriske teknikker, hendes motiver og hendes
position i tidens mest populære kunstnergruppe: Skagensmalerne.
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Mandag den 2. marts kl. 19. 00 – Fælles Forårsmøde med Bøvling
Valgmenighed.
Gudstjeneste med efterfølgende foredrag.
Se dagspressen for endeligt program.
Fælles buskørsel fra Lemvig

Torsdag den 26. marts kl. 19.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum
Mølle. – Kredsmøde for midt- og vestjyske kredse
Gårdejer Frode Agergaard indleder om tradition og fornyelse og pastor Iben
Thomsen taler om præstens forventninger til menigheden.

Tak
Der skal lyde en stor tak til alle, der har bakket op om bestyrelsens køb af
kunstværker i anledning af 125 års jubilæet. Resultatet af indsamlingen blev
ca.15.000 kr. Endvidere har Vestjysk Bank meget velvilligt bidraget med 10.000
kr. til kunstværkerne. Også en stor tak for øvrige gaver ved jubilæumsfesten.
Bestyrelsen

Fuldmagt og Skat
For at kunne beregne medlemsbidraget korrekt skal vores forretningsfører,
Aase Kallesøe indhente oplysninger om vores indtægter hos SKAT. Dette
kræver en skriftlig fuldmagt fra det enkelte medlem. Alle, der med forrige kirkeblad fik brev herom og endnu ikke har returneret den underskrevne fuldmagt, bedes få dette ordnet snarest. Er blanketten blevet væk, ring da til Aase
Kallesøe på tlf. 97 83 65 75.
Fremover bliver det endvidere sådan, at de beløb, vi indbetaler som ordinært/frivilligt medlemsbidrag til Valgmenigheden eller f.eks. til Røde Kors, skal
indberettes til SKAT af modtageren. På den måde får vi automatisk skattefradrag for disse beløb. I 2009 kan vi højst trække 15.000 kr. fra - dog ikke de
første 500 kr.
Aase Kallesøe/bestyrelsen
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Gudstjeneste på
Dagcentret, lemvig

Døde:
26/ 9: Magda Kirstine Skovmose

Tirsdag den 6. januar kl. 10.15
Tirsdag den10. marts kl. 10.15

Mindeord:
Det var med vemod, vi modtog meddelelse om Tage Stausholm-Fiskers død.
Han var valgmenighedspræst i ni år (1971-1980). Foruden præstegerningen
havde han stor omsorg for medlemmernes ve og vel, og så fremt tiden tillod
det var han altid en kærkommen gæst ved de runde fødselsdage. Foruden det
forpligtende arbejde var han et rigtigt selskabsmenneske, der altid kunne sprede en god stemning. Familien betød alt for ham, hans kone Aase og deres tre
piger, Mette, Maria og Ingeborg. Vi kom i nær kontakt med familien, idet vores
børn som de eneste fra Lemvig gik i Bonnet Friskole, og hvor vi i en periode
selv skulle sørge for transporten af børnene. Det gav en kontakt som også blev
et glædeligt venskab.
Vores tanker går til familien, som må undvære et kært medlem nu op til jul.
Ære være Tage Stausholm-Fiskers minde.
Birgit og Kaj Jensen
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Afs.: Kokholmvej 5, 7620 Lemvig

B

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 Ingeborg Refstrup,
Heldumvej 51, tlf. 97 82 19 12
Kasserer Gustav Madsen,
Nr. Møllevej 5, tlf. 97 82 05 96
E-mail: hvassesgaard@lemvig-vest.dk
Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115,
7680 Thyborøn, tlf. 97 83 25 26
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)
Nanna Bach, Lemvigvej 57, tlf. 97 83 73 20
E-mail: bach_nanna@hotmail.com
Forretningsfører Aase S. Kallesøe,
Kokholmvej 5, tlf. 97 83 65 75
ask@lemvig-vest.dk
Organist Sidse Burchardt, Havfruen 24, Holstebro
tlf. 97 81 10 80
Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,
Sollystvej 1, tlf. 97 81 11 69
Kirketjener Line Stokholm Jensen,
Kirkevej 2, tlf. 23 25 20 39

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 4 gange årligt: I. januar, I. april, I. juli
og I. oktober. Redaktion: Sidse Burchardt, Kirsten
Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup og
Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest den 1. marts 2009.

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

