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Sommer
I gamle dage kaldte man juni for skærsommer. Skær betyder ren, frisk og
smuk. Juni, den første sommermåned,
kaldte man skærsommer, fordi i den er
sommeren endnu ren, frisk og smuk.
Er der noget, der indfanger sommerstemningen, er det vore sommersange: Nu lyser løv i lunde, Danmark nu
blunder den lyse nat, Du danske sommer
jeg elsker dig og jeg kunne nævne mange flere. I forfatternes beskrivelser af
sommeren ikke blot genkender vi vore
egne sommeroplevelser, de udvider
også vores måde at forstå sommeren
på, idet forfatterne iagttager og indfanger stemninger, som vi uden deres
hjælp ikke havde lagt mærke til.
Vi gør forfatternes ord til vore egne,
når vi synger sangene. Når vi synger
ordene i Danmark nu blunder den lyse
nat f. eks., gør vi Thøger Larsens hyldest
af sommeren til vores egen hyldest.
Glæden over sommeren er imidlertid altid også forbundet med et stænk
af vemod, for vi ved, at sommeren ikke
varer ved. Om få måneder er sommeren forbi. Det træk kan indgå i sommersangene, således i Når egene knoppes, hvor Chr. Richard i det sidste vers
skriver: Men bedst som du kommer, du
fagre skærsommer, så hastigt du flyr som
et drømmerigt blund.
Som vi har sommersange, har vi
sommersalmer. I salmerne har sommeren imidlertid en anden betydning end
i sangene. I salmerne er sommeren ikke
kun den sommer, som vi oplever her og
nu. Her bruges sommeren som et billede på sommeren i Guds rige. Alt det,
som sommeren betyder for os, glæden
skønheden, livslysten og frimodigheden
2

beskrives i salmerne som indholdet af
livet i Guds rige. Et eksempel på det er
en af vore nye sommersalmer, Johannes
Johansens Det dufter lysegrønt af græs.
De tre første vers af den salme kunne
godt stå i en sang. Her synger vi nemlig
om sommeren, som den udfolder sig
ved midsommertid og vi opfordres til
at lukke vore øjne og ører op for det. I
de to sidste vers bliver så sangen til en
salme. Her synger vi nemlig om en
sommer, der ikke som sommeren her
vender ved Sct.Hans, men om en sommer, der aldrig ophører. Midsommerens
herligheder bruges som et billede på
Guds rige.

Kong Salomon i kroningsdragt
misundelig må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje
4.
Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst bliver hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

5.
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver himmel, ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Johannes Johansen gendigtning af
svensk sommersalme 1996
(Den danske Salmebog nr. 725)
Signe Paludan

1.
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
2.
Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker
3.
Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.

EINAR HEIN (1875 -1931) inv. 670
Børn, der plukker bær på heden. (1910). Olie på lærred - 28,4 x 45,9 cm.
Tilhører Skagens Museum
Fotograf: Esben Thorning - nov. 1998
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Gudstjenester i Johanneskirken
Juli
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli
August
5. august
12. august
15. august
19. august

4. s.e.trin
5. s.e.trin
6. s.e.trin
7. s.e.trin
8. s.e.trin

9. s.e.trin
10. s.e.trin
Sommermøde
11. s.e.trin

26. august

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

Kl. 10.30
Kl. 9.00
Kl. 14.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

September
2. september

13. s.e.trin

Kl. 19.30

9. september

14. s.e.trin

Kl. 10.00

16. september
23. september
30. september

15. s.e. trin
16. s.e.trin
17. s.e.trin

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

K
Jannik Bojsen-Møller
Kurt V. Andersen
Kurt V. Andersen - K

K
– i Forsamlingssalen på
grund af renovering
– i Forsamlingssalen på
grund af renovering - K

Kurt V. Andersen
– i Forsamlingssalen på
grund af renovering - K
– i Forsamlingssalen på
grund af renovering
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 sommerferie fra den 2. juli til den 23. juli samt forlænget weekend fra
den 1. september til den 4. september. Embedet passes af valgmenighedspræst Kurt
V. Andersen, Bøvling, tlf: 97 88 56 50.

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
i Lemvig Valgmenighed 2007/2008
Onsdag den 15. august kl. 14.00 – Sommermøde
Fortælling og evangelium / folketro og gudsrigefortællinger
Gudstjeneste og foredrag ved sognepræst Iben Tolstrup, Hove.
Lørdag den 8. september kl. 17.00:
Grundtvigs 224 års fødselsdag fejres med
Gudstjeneste i Råsted kirke kl. 17.00 v/Biskop Niels Henrik Arendt, derefter fællesspisning på Skærum Mølle. Aftenen slutter med fødselsdagstale v/tidl. Amtsdirektør Håkon Brandt,Viborg.
Arr. Kirkeligt Samfund
Tilmelding til Signe Paludan senest den 5. sep.
Torsdag den 13. september kl. 19. 30 – Koncert
Herning Kirkes Drengekor under ledelse af Mads Bille
Herning Kirkes Drengekor blev allerede stiftet i 1949 og hører derfor til blandt
Danmarks ældste kor.
Koret synger til gudstjenester i Herning Kirke. Derudover har koret en omfattende koncertvirksomhed i både ind – og udland.
Dirigent Mads Bille er uddannet som organist og korleder fra Det jyske Musikkonservatorium.
Siden 1984 har Mads Bille været organist og korleder ved Herning Kirke.
Se side 7.
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30 – Månedsmøde
Sangaften med den nye højskolesangbog
ved forstander på Seniorhøjskolen Erik Sommer, Nørre Nissum.
Lørdag den 6. oktober kl. 14.30 – Dukketeater Svantevit fra Kerteminde
v/Christina Meisl og Sven Haarder
Mozarts livsbane, fra vidunderbarn i Salzburg til fattigdom og fællesgrav i Wien, sætter scenen for fortællingen om musikkens eventyrlige komponist:
Wolfgang Amadeus Mozart. Vi ser Mozart vokse op, møder ham i arbejdsværelset,
hører hans indre klange, - breve, tanker, - musik bliver til og fylder i næste nu koncertsalen med kraft, poesi og elegance.
”Jeg så forestillingen sammen med en flok andenklasser, og jeg beundrer den ro og sitrende lytten, som børnene lagde for dagen”, skriver en anmelder.
Fra 5 år – for børn og voksne.
Se side 7.
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Søndag den 28. oktober: Fællesmøde med de midt- og vestjyske valgmenigheder.
Nærmere herom i næste nummer.
Mandag den 5. november kl. 19.30 – Månedsmøde
"Det faderløse samfund"
ved lektor og forfatter Henrik Jensen, Roskilde.
Henrik Jensen kommer i sit foredrag ind på ændringen af manderollen i dagens
samfund, og hvilken betydning denne ændring får.

Koncert
torsdag den 13. september kl. 19. 30
Herning Kirkes Drengekor
under ledelse af Mads Bille
Se omtale side 5

Søndag den 16. december kl. 19.30 – Julekoncert
Vi synger julen ind sammen med Bøvling Voksensangkor, som bliver dirigeret af
Olav Buch.
Efter koncerten i kirken er der kaffe og underholdning ved sangkoret i Forsamlingssalen.
Mandag den 7. januar kl. 19.30 – Nytårsmødet
"Opstandelsens billeder".
Gudstjeneste og foredrag ved sognepræst Elof Westergaard, Silkeborg.
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30 – Månedsmøde
Om forfatteren Karen Blixen
ved sognepræst Lone Olsen,Vesløs.

Dukketeater
lørdag den 6. oktober
kl. 14.30
Se omtale side 5

Mandag den 3. marts kl. 19.30 – Forårsmøde
Bibelske skikkelser.
Gudstjeneste og foredrag ved sognepræst Gunda Jørgensen,Vandborg.
Litteratur: Vi skal læse Martin A. Hansens "Løgneren"
datoer følger i næste blad.

Døbte:

Døde:

1/4: Laurits Ruby Bagge, Lemvig
17/6: Nina Marie Agger, Hygum

23/5: Martha Krarup, Lemvig
29/5: Brigitte Nedergaard-Hansen,
Gudum

viede:
19/5: Birgitte Gundersborg og
Steen Stensgård, Heldum
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Emner på generalforsamlingen

Konfirmation

I annoncen i Lokalavisen antydede jeg, at en evt. modernisering ville blive taget op
ved generalforsamlingen.
Ideen er, at vi gerne ville lysne op i kirkerummet, da der fra flere sider igennem
nogen tid har været røster fremme om, at der var "mørkt" i kirken. Derfor har vi
fået tilbud fra en tømrer, der kan høvle gulvet af i kirken og på balkonen.Alene dette vil give rummet et lysere og mere venligt møde til den, der træder ind i kirken.
Ved drøftelsen bagefter, var der opbakning til den del af planen, som sættes i værk
efter sommerferien. Derfor vil gudstjenesterne i perioden 16. aug. til 12. sept. blive
flyttet over i forsamlingssalen.
Vedr. den øvrige modernisering, som blev luftet for at høre de fremmødtes mening,
var der delte meninger, som strakte fra, at intet måtte røres, til en eventuel fornyelse af alterbilledet og nye farver i kirkerummet. Det korte af det lange blev, at vi
tager sagen op igen, når gulvet er blevet afhøvlet. Det blev tilkendegivet, at en farvekyndig (kunstner eller arkitekt) skulle rådføres, hvis der skulle males. Det er 25
år siden, at kirken sidst blev renoveret. Det blev nævnt, at alterbilledet er i dårlig
stand, hvilket nok skal undersøges nærmere. Billedet har knapt 120 år på bagen.
Medlemstallet har i en årrække været svagt - men jævnt - faldende. Både præst og
formand berørte emnet i deres indlæg. Skal vi lave mere "underholdning" for at få
nye medlemmer med, eller skal vi holde fast i de Grundtvigske holdninger, og
beholde den seriøse gudstjeneste? Der var flere meningstilkendegivelser, som
hovedsageligt støttede, at vi ikke skulle gå på kompromis med den nuværende
form, selv om den yngre generation ikke skelner meget mellem den grundtvigske
tradition og et mindre holdningspræget tilhørsforhold.
Der blev efterlyst en folder om kirken, men det viser sig, at dem har vi stadig en
del af.
Til slut vil jeg nævne, at Lemvig Valgmenighed nu har fået en hjemmeside, så kik ind
på http://lemvigvalgmenighed.dk og se hvor langt, vi er kommet.
Daniel Eiler.

Når det drejer sig om konfirmation, er der desværre en del blandt valgmenighedens medlemmer, der vælger valgmenigheden fra. For mig at se er det meget vigtigt for livet i Lemvig Valgmenighed, at der udover begravelser og almindelige gudstjenester finder festlige begivenheder sted i kirken, såsom dåb, konfirmation og
bryllup.

Konstituering:

Kirkeligt samfund

På bestyrelsesmødet d. 24. maj 2007 konstituerede bestyrelsen sig som følger.

Lemvig Valgmenighed er blevet medlem af foreningen Kirkeligt Samfund, som er en
forening til styrkelse af det grundtvigske i Danmark. Foreningen holder til på Vartov i København.
I foreningens vedtægter står i formålsparagraffen: § 1 Kirkeligt Samfund har til opgave at udbrede kendskabet til Grundtvigs tanker om kristendom og menneskeliv og at
udmønte disse tanker i nutidens danske virkelighed. Det skal ske ved oplysningsvirksomhed om folkelige og kirkelige spørgsmål og ved deltagelse i tidens debat om kirke, skole
og kulturpolitik. Målet er at styrke samhørigheden mellem kirke og folk i Danmark og at
sikre frihed og gode vilkår for evangeliets forkyndelse og at fremme et forpligtende folkeligt fællesskab.

Daniel Eiler
Ingeborg Refstrup
Gustav Madsen
Hanne Lund
Gudmund Olesen
Nanna Bach
Ulla Lauritsen
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Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kirkeværge

Konfirmandernes begrundelse for at vælge sognemenigheden vil nok ofte være ”for
at følges med mine klassekammerater”, altså for at være sammen med nogen, de
kender og er trygge ved. Dette er i og for sig forståeligt nok.
På den anden side har de fleste af konfirmanderne været medlemmer af valgmenigheden siden deres dåb og skulle vel gerne føle sig tilstrækkeligt trygge ved at
komme i valgmenigheden til at ville konfirmeres her. Hvorfor gør de ikke det? Og
hvad betyder medlemskabet af valgmenigheden for forældrene, siden de ikke insisterer på konfirmation i valgmenigheden frem for sognemenigheden?
Dette skal ikke opfattes som en opfordring til at melde jer ud, fordi jeres børn bliver konfirmeret andetsteds. Det er en opfordring – fra mig personligt – til at overveje, hvordan vi fortsat kan skabe ”liv og glade dage” i Lemvig Valgmenighed.
Ingeborg Refstrup

Omsider en hjemmeside
Da bestyrelsen i oktober 2006 meldte ud, at Lemvig Valgmenighed havde fået sin
egen hjemmeside, var vi lige tidligt nok ude. Det har taget længere tid end beregnet at få teksterne skrevet. Men nu er det omsider muligt at gå ind på http://lemvigvalgmenighed.dk og se resultatet.
Hjemmesiden er ikke gjort færdig én gang for alle, men kan stadig udbygges og forbedres. Derfor tager bestyrelsen fortsat imod kommentarer og forslag til indholdet af hjemmesiden.
Ingeborg Refstrup
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Konfirmander 2007

Mine konfirmandoplevelser
Vi var et lille hold på 4 konfirmander.
Vi mødtes ca. hver anden lørdag. Vi
startede med at synge to salmer efterfulgt af Trosbekendelsen og Fadervor,
derefter lavede vi ark til bibelfortællinger. Vi øvede os på skuespil, som vi
fremviste til børnegudstjenester. Vi
lavede i alt to skuespil først ”Den
barmhjertige samaritaner” og senere
”Den fortabte søn”. Vi havde en kort
pause, hvor vi fik saftevand og kiks, vi
spillede kort og hyggede.
I marts var vi på tur til Viborg for at
se domkirken.Vi blev vist rundt af kirketjeneren, som var god til at fortælle
om de mange kalkmalerier. Rundvisningen endte i kirketårnet. Vi spiste
frokost på en lille italiensk restaurant.
Da vi havde spist, tog vi ud og så
Viborg Gymnastikhøjskole.
Senere i marts måned var vi en tur
i Herning til konfirmandtræf. Først
sang vi nogle få salmer, og senere kom
en foredragsholder.Til frokost spiste vi
pizza til vi var ved at sprække. Da vi
havde spist kom en skuespiller, der
dramatiserede Markus-evangeliet.
Dagen sluttede af med kage og saftevand, inden vi igen satte os i bussen
på vej hjem.
Pia Christiansen
Konfirmand, Flynder

4 flotte nykonfirmerede unge – godt overstået!
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Der øves på lignelsen: Den fortabte søn

Konfirmandtur til Viborg Domkirke

Konfirmanddag 17. marts i Herning
Valgmenighed
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»Returneres ved varig adresseændring«

Afs. Lemvig og Omegns Valgmenighed
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
E-mail: bodil-daniel@mail.dk
Næstformand Ingeborg Refstrup,
Heldumvej 51, tlf. 97 82 19 12
Kasserer Gustav Madsen,
Nr. Møllevej 5, tlf. 97 82 05 96
E-mail: gustav@lemvigbiogas.dk
Sekretær Hanne Lund, Sprogøvej 115,
7680 Thyborøn, tlf. 97 83 25 26
Kirkeværge Gudmund Olesen, Hyldeparken 5,
tlf. 97 89 19 49
Ulla Lauritsen, Havnegade 22,
tlf. 97 82 36 08 (vinter) - 97 82 36 98 (sommer)
Forretningsfører Aase S. Kallesøe,
Kokholmvej 5, tlf. 97 83 65 75
ask@lemvig-vest.dk
Organist Sidse Burchardt, Havfruen 23, Holstebro
tlf. 97 81 10 80
Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen,
Sollystvej 1, tlf. 97 81 11 69
Kirketjener Line Stokholm Jensen,
Kirkevej 2, tlf. 97 82 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: Sidse Burchardt, Kirsten
Mohr Christensen, Ingeborg Refstrup og
Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne
og skal afleveres senest den 6. september
2007.

B

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

