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Lyset
Salmen "Se nu stiger solen af havets skød"
er som bekendt skrevet af Jakob Knudsen, der var Valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers. Det siges, at Knudsen skrev salmen efter en oplevelse ved
Randers Fjord. Meget tidligt en morgen
var han gået ned til fjorden. Medens
han stod der nede, så han en solopgang
på det sted, hvor Randers Fjord munder ud i Kattegat.
I morgensalmen "Se nu stiger solen"
beskriver Jakob Knudsen det, der sker i
en solopgang som at solen stiger op af
havet "af havets skød" Når solen med
dens lys bryder igennem natten, siger
Knudsen, at lyset lander på verdens kyst.
Det lander på verdens kyst. Det vil sige,
at det kommer et andet sted fra. Det
kommer ikke fra vores verden - ellers
ville det ikke skulle lande først. Ifølge
Knudsen kommer lyset fra Gud. Det
rækkes os på hver ny dag. Det lys, som
er forudsætningen for, at vi kan leve.
Sådan er den solopgang, Jakob Knudsen
beskriver i "Se nu stiger solen" ikke blot
en beskrivelse af solopgangen som
sådan. Jakob Knudsen bruger solopgangen til at udtrykke, at vores liv bæres
oppe af noget andet end os selv.
I denne sommer har der været en
udstilling af udvalgte værker af Niels
Larsen Stevns på Museet for Religiøs
Kunst i Lemvig. Lyset, det guddommelige
lys, som Jakob Knudsen skriver om i
salmen, fylder meget i Niels Larsen
Stevns´ billeder. I sine billeder udtrykker han den religiøse eller metafysiske
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dimension igennem lyset. Således i et
billede, der illustrerer Nikodemus, der
kommer til Jesus om natten.
Fortællingen står i Johannesevangeliet
kap. 3. Billedet hænger som altertavle i
Vrensted Kirke i Vendsyssel.
Nikodemus var en betydningsfuld herre. Han var medlem af det jødiske råd.
Han var en lærd og anset mand.Til forskel fra de andre rådsmedlemmer var
han optaget af Jesu budskab. Han følte
trang til at opsøge Jesus, så han kunne
få svar på de spørgsmål, han gik og
grundede over. Fordi det blandt de
højtstående jøder var ilde set at have
med Jesus at gøre, turde Nikodemus
ikke opsøge Jesus i dagtimerne, hvor alt
kan ses. Derimod vovede han sig hen til
Jesus i en sen nattetime.
Jesus giver lange, uddybende og gådefulde svar på Nikodemus´ spørgsmål.At
Jesus den aften oplærer eller oplyser
Nikodemus sådan, at han bliver oplært
og oplyst skildrer Stevns igennem det
lys, han har ladet omringe Jesu ansigt.
Det er tydeligt at se på billedet, at det
er Jesus, der taler og leder samtalen.
Det er tydeligt at se, at Jesus er den
givende. Hans hånd er åben ligesom
hans ansigt. Nikodemus derimod sidder
lukket om sig selv, men man kan se, at
han tager imod. Han er ved at blive
oplyst af det lys, der næsten stråler ud
af Jesus.
På en helt anden og mere indirekte
måde lader Niels Larsen Stevns i et tidligere billede lyset komme til udtryk.
Det billede hedder "Kristus og

Zakæus". Det illustrerer fortællingen
fra Lukasevangeliet kap. 19, hvor Jesus
og disciplene er på vej til påskefesten i
Jerusalem, hvor Jesus blev korsfæstet.
For at komme til Jerusalem skulle de
igennem den by, der hedder Jeriko. Der
boede i Jeriko en mand, der hed
Zakæus. Han var tolder. Som alle andre
ville han også gerne have et glimt af
Jesus. Da han var en lille mand, vidste
han, at han ikke ville kunne komme til at
se Jesus for alle de andre. Zakæus fik
den idé at kravle op i et morbærfigentræ, der stod lige ved vejen. Så højt
oppe kunne de andre ikke skjule udsynet for ham.

Billedet viser det øjeblik, hvor kontakten mellem Jesus og Zakæus blev skabt.
Det øjeblik Jesus anerkendende sagde
til den ellers så forhadte tolder, at han
ville være gæst i hans hus.At Jesus anerkender tolderen viser Niels Larsen
Stevns ved, at Jesus rækker sin hånd
frem mod Zakæus. I den bibelske fortælling står der, at Zakæus skyndte sig
ned fra træet og tog glad imod sin gæst.
Selv om Zakæus ikke fylder så meget i
billedet, er han alligevel den mest iøjnefaldende figur. Zakæus og Jesus er blikfang i billedet. Det røde tøj er med til
at forbinde dem.
Lyset falder ned igennem løvet fra
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træerne. Da lyset for Stevns er et billede på det guddommelige, udtrykker
lyset, der falder ned igennem løvet, at
det guddommelige møder det jordiske.
Lyset i billedet skal fortælle os, at
mødet mellem Jesus og Zakæus er et
møde mellem Gud og menneske.
Til trods for, at mørket fylder over halvdelen af billedet, ser vi, at det er lyset,
der dominerer. Det himmelske lys, der
trænger ned igennem bøgebladene er
et skarpt lys. Disciplenes mørk- violette farver er med til at understrege, at vi
hernede er helt afhængige af lyset, der
kommer til os fra oven. Det er det himmelske lys, vi har livet fra.
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Både Jakob Knudsen som digter og
Niels Larsen Stevns som maler kredser
om det guddommelige lys, som vort livs
ophav.At sige "At lyset lander på verdens
kyst" og at male mødet mellem det himmelske og det jordiske ved hjælp af det
skarpe lys er to forskellige måder at
udtrykke, at livet ikke kommer et tilfældigt sted fra. Det kommer fra Gud. Det
rækkes os. Det gives os.
Signe Paludan

Gudstjenester i johanneskirken
Oktober
1. oktober
8. oktober
15. oktober

16. s. e. trinitatis
17. s. e. trinitatis
18. s. e. trinitatis

kl. 10.00 K
kl. 10.00
kl. 10.00

22. oktober
29. oktober

19. s. e. trinitatis
20. s. e. trinitatis

kl. 10.00 Kurt V. Andersen K
De midt og vestjyske valgmenigheders
fælles efterårsmøde. Gudstjeneste i
Holstebro Valgmenighedskirke
kl. 10.30. - Se program under møder.

November
5. november
12. november
19. november

Alle Helgens Dag
22. s. e. trinitatis
23. s. e. trinitatis

26. november

kl. 10.00 K - Kirkekaffe
kl. 14.00
kl. 10.00 Børnegudstjeneste.
Eftflg. Kirkekaffe i salen
Sidste søndag i kirkeåret kl. 14.00 Kurt V. Andersen

December
3. december
10. december

1. s. i advent
2. s. i advent

17. december
24. december
25. december
26. december

3. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag

kl. 10.00 K
kl. 19.30
Julekoncert ved Ellebæk Kirkes
koncertkor
kl. 10.00 Kurt V. Andersen
kl. 16.00
kl. 10.00 K
Kl. 10.00

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.

Gudstjeneste på
Klinkby plejehjem
Tirsdag den 10. oktober

kl. 11.00

Gudstjeneste på
Lemvig sygehus
Søndag den 24. december

kl. 13.30

Gudstjeneste
på dagcentret
i lemvig
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den
den
den
den

10. oktober
7. november
28. november
12. december

kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15
kl. 10.15
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Årsplan for møder og arrangementer
2006/2007
Onsdag den 4. oktober kl. 19.30 - Månedsmøde.
Sangaften med fortælling om højskolesangbogen og folkelig fællessang
v/ organist Knud Damgaard, Hurup
Fælles sang skaber fælles sprog. Fælles sang er mere end blot at synge sammen –
det handler også om at høre og høre sammen.
I ord og toner vil Knud Damgaard bringe forsamlingen rundt i højskolesangbogens
historie og give et billede af hvilke sange man har sunget på forskellige tider i historien – undervejs berøres også tidernes strømninger.
Hvorfor synger vi fællessang og hvilke sange synger vi i 2006, når vi mødes i forskellige sammenhænge – Knud Damgaard vil forsøge at besvare spørgsmålene med
udgangspunkt i sin specialeafhandling "Højskolesangbogen – en vej til folkelig dannelse?" –
Som afslutning introduceres den nye folkelige fællessang som den tegner sig i højskolesangbogens 18. udgave, som udkommer den 24. oktober – på FN-dagen – de
forenede nationers dag.
Søndag den 29. oktober i Holstebro kl. 10.30.
De midt- og vestjyske valgmenigheders fælles efterårsmøde.
10.30

Gudstjeneste i Holstebro Valgmenighed v/Peter Hedegaard

11.50

Ankomst til Festhuset, Ivar Lundgårds Vej 8

12.00

Forfriskning og afregning

12.10

Velkomst, derefter foredrag – v/Signe Paludan: Hvad er en gudstjeneste, og
hvad er en salme? Luthers og Grundtvigs gudstjenestesyn.

13.00

Middag: Kalvesteg m/Waldorfsalat. Nøddecremetærte med sorbet og marinerede frugter. Øl og vin kan købes.

14.00

Fællessang og musikoplevelser. Der synges sange fra den nye højskolesangbog. Peter Hedegaard introducerer.

15.15

Kaffe, kringle og Holstebrolagkagen serveres

15.45

Afslutning

Pris 200 kr. pr. person
Bus fra Lemvig Valgmenighed kl. 9.20
Tilmelding til Signe Paludan på tlf. 97 82 00 52 senest d. 20 oktober.
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Mandag den 6. november kl. 19. 30 - Månedsmøde.
Jes Moeskjær fortæller om sin bog "Vingeslag"
Mit foredrag tager udgangspunkt i min bog "Vingeslag", som fortæller om en lille
usikker bange dreng, der konfronteres med verden uden selvtillid. Han må hele sit
liv udfordre sig selv for at få bekræftet, at han er god nok, og for at klare det liv han
har måttet leve.
Det har bragt ham på arbejde rundt om i verden, hvorfra han fortæller: Erindringer
fra et liv med mennesker og dyr på 5 kontinenter.

Søndag den 10. december kl. 19.30 - Adventskoncert.
Koncert ved Ellebæk Kirkes koncertkor. Dirigent Kirsten Ingemann
Traditionen tro har vi 2. søndag i advent koncert. I år får vi besøg af Ellebæk Kirkes
Kor og Koncertkor under ledelse af Kirsten Ingemann og med organist Hans
Sørensen ved orglet.
Det er 5 år siden vi sidst hørte dem i vores kirke, og det var en dejlig oplevelse,
som vi glæder os til at opleve igen. (Vores dygtige kirkesanger Anette synger i øvrigt
med i Koncertkoret.)
Selve programmet kan man læse mere om i dagspressen i december måned.
Der er gratis entre.

Mandag den 8. januar kl. 19.30 - Nytårsmødet.
Gudstjeneste og foredrag ved valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning.
Morten Kvist vil tale om forholdet mellem Islam og kristendom
Mandag den 5. februar kl. 19.30 - Månedsmøde.
Hvad vil det sige at være grundtvigsk i dag? ved forfatter, formand for Grundtvigakademiet og redaktør for Dansk Kirketidende Henrik Wigh-Poulsen
Forårsmødet i Bøvling. Besked i næste kirkeblad.

Studiekreds
Der indbydes til litteraturstudiekreds tre aftener efter jul.Vi vil læse to noveller af Karen Blixen: Ringen og Babettes gæstebud. Aftenerne bliver onsdagene
den 14. og 28. februar samt den 14. marts kl. 19.30.
Alle er velkomne.
Signe Paludan
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Ansatte:

Signe Paludan
Præst
Kirkevej 4, Lemvig
Tlf. 97 82 00 52
Ansat 2005

Sidse Burchardt
Organist
Røllikevej 1, Gjellerodde
Tlf. 97 81 10 80
Ansat 2001

Line Stokholm Jensen,
Kirketjener
Kirkevej 2, Lemvig
Tlf. 97 82 20 39
Ansat: 2001

Åse Skovmose Kallesøe
Forretningsfører
Kokholmvej 5,Tørringhuse
Tlf. 97 83 65 75
Ansat: 1991

Anette Kaasgaard Pedersen
Kirkesanger
Sollystvej 1, Nørlem
Tlf. 97 81 11 69
Ansat: 2000

Viggo Kallesøe
Havemand
Lemvigvej 66,Tørringhuse
Tlf. 97 83 63 44
Ansat: 2005

Døbte:

Døde:

30/7 Marcus Kvist Stæhr,Vandborg

18/6
30/6
19/7
29/8

Viede:
Mona Trillingsgaard og
Max Klitgaard Sørensen, Skals

Johannes Raundahl, Lemvig
Martha Birch, Lemvig
Linda Elisa Stokholm, Møborg
Jesper Urup Mortensen, Lemvig

Medlemstal:
671 medlemmering

Forsamlings-salen udlejes
til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/Hanne Lund, tlf. 97 83 25 26.
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Den ny Kirkehøjskole – Lemvig Provsti
er et tilbud til alle om undervisning og inspiration med udgangspunkt i provstiets
kirker.
4 aftener med temaet: Bibelske skikkelser
3. sæson
Forløb for aftnerne:
• Salme
• Velkommen
• 1. oplæg
• Salme

•
•
•
•

Pause med "ståkaffe" og rundtur i Kirken
Salme
2. oplæg
Salme og Fadervor

Tidsramme kl. 19.30 – 21.30
Aftnerne er gratis.
Menighedsrådene er værter for kaffen.
1. aften
Mandag den 6. november kl. 19.30 i Nr. Nissum Kirke
Maria, Jesu mor
Maria i Det nye Testamente v/ Sognepræst Sten Lynglund.
Jomfru Maria i den kirkelige tradition v/ Højskolelærer Lisbeth Filtenborg
2. aften
Tirsdag d. 21. november kl. 19.30 i Ferring Kirke
Djævelen
Djævelen i Bibelen v/Seminarielektor Per Sandal
Satan i salmebogen v/Pastor emeritus Niels Henning Borup
3. aften
Torsdag d.18. januar kl. 19.30 i Lemvig Valgmenighedskirke
Peter
Apostelen Peter i Det nye Testamente v/Valgmenighedspræst Signe Paludan
Alterbilledet i Valgmenighedskirken v/tidl. Efterskoleforstander Daniel Eiler
4. aften
Onsdag d. 31. januar kl. 19.30 i Trans Kirke
Maria Magdalene.
Maria Magdalene i Bibel og legende v/ Sognepræst Gunda Jørgensen
Alterbilledet i Trans kirke v/Museumsleder Ellen Damgaard.
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Højskoleophold i Vrå 14.-20. august 2006
I år gik turen til Vrå Højskole i Vendsyssel.Vi var mange deltagere, ca. 90, så nogle af
præsterne var indkvarteret hos de omkring boende lærere.Alt forløb dog godt selv
om man sagtens kunne mærke, at vi var flere end sidste år. – ca. 60 deltog i Højskolen i Skelskør 2005. Selve kursets indhold var som vanligt: morgensang ved
præsterne på skift, ture til omegnens seværdigheder, foredrag og sang.

En af turene gik til Børglum Kloster, Mårup Kirke og Lønstrup. Når man står i klostergården på Børglum, fornemmer man stemningen af det middelalderlige klosterliv, som man ser levendegjort i udstillingen. I 1622 bestod klosterets gods af 268
gårde, 163 gadehuse, 4 møller og omkr. 1000 personer var beskæftiget der. I dag er
der 2 fastansatte, der sammen med klosterets ejere,Anna og Hans Rottbøll, må løse
alle opgaver. Der hører ikke helt så meget jord til mere – 437 hektar, hvor man dyrker korn, raps, græsfrø og energipil.
Desuden skal den 2.500 m2 store udstilling holdes i orden og fornyes til hver sæson.
Klosterkirken er en af de sidste privatejede kirker i Danmark – hvortil der ikke er
nogen for tilskud. Derfor er det alene turistindtægterne og landbruget, der betaler
for vedligeholdelsen af hele bygningskomplekset.
Mårup kirke. – Gennem pressen har vi gentagen gange hørt om Mårup kirke – en
romansk landsbykirke opført i midten af det 13. århundrede, som nu ligger ensom
og forladt – overgivet til sin skæbne. Nedbrydningen er nu nået ind over kirkegårdens nordvestlige hjørne. Hvor hurtigt, det går, afhænger af vejret, af nedbøren
og af antallet af højvandssituationer
Mårup kirke har siden 1989 hørt under Skov- og Naturstyrelsen, som den 23. april
1998 tømte kirken for inventar for at lave arkæologiske undersøgelser. Der blev
kun fundet få spor af kalkmalerier, men der har været en del begravelser inde i kirken.
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Man besluttede fra styrelsens side, at kirken skulle stå tom, en beslutning, som
Mårup Kirkes Venner ikke kunne acceptere. Efter en ihærdig indsats af den daværende miljøminister, hans Chr. Schmidt og Mårup Kirkes Venner lykkedes det at få kirkeinventaret tilbage til kirken. Det viste sig, at dette var blevet opbevaret i en uaflåst lade i Rødhus Klitplantage, hvorfra enkelte dele var stjålet!
På kirkegården er rejst en mindesten over de omkomne fra den engelske fregat
"The Crescent", der forliste ud for kirken i dec. 1808, samtidig som "St. George" og
"Defence" forliste ved Thorsminde. 226 omkom – heraf menes 30-40 at være
begravet i en fællesgrav på Mårup kirkegård. 7 officerer og 55 søfolk overlevede.
Ankeret, som findes vest for kirken, stammer fra det fredede vrag, som ligger på 12
m vand ca. 300 m nordvest for kirken.
Rubjerg Knude er sammen med Lønstrup Klint en enestående geologisk dannelse
– og fredet siden 1946. I sidste istid blev de øverste jordlag presset op af en
gletscher i store skråtstillede flager, og klinten fremtræder nu med kantstillede,
næsten lodrette lerlag.
Turen sluttede i Lønstrup, hvor et gevaldigt regnvejr sørgede for at få deltagerne tilbage til busserne.
Ulla Lauritsen

www.lemvigvalgmenighed.dk
Mange mennesker – unge som – gamle – benytter sig af Internettet, når oplysninger om både det ene og det andet skal findes. Bestyrelsen har derfor besluttet, at også Valgmenigheden skal have en hjemmeside. Dette giver såvel medlemmer som andre interesserede mulighed for at få at vide, hvad der foregår.
Ud over oplysninger vedr. gudstjenester og møder skal siden indeholde Valgmenighedens historie i korte træk, praktiske oplysninger om f.eks. dåb og indmeldelse, vedtægter og meget andet. En "præstens side" bliver der også, hvor
Signe Paludan kan skrive, hvad hun har på hjertet.
Hjælp til at få siden oprettet har vi fået af Ole Hanghøj, mens Kirsten Mohr
Christensen har påtaget sig at opdatere den. Hjemmesiden er under opbygning, og har du lyst til at bidrage med tekster til hjemmesiden, så hører vi gerne fra dig. Med i arbejdet er indtil videre Daniel Eiler, Ingeborg Refstrup, Hanne Lund og Kirsten Mohr Christensen
Gå ind på www.lemvigvalgmenighed.dk og følg med i, hvad der sker.
Bestyrelsen v/Ingeborg Refstrup.
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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 Nanna Bach, Lemvigvej 57
tlf. 97 83 73 20
Ulla Lauritsen, Havnegade 22,
tlf. 97 82 36 08 (vinter) - 97 82 36 98 (sommer)
Gudmund Olesen, Hyldeparken 5, tlf. 97 89 19 49
Forretningsfører Aase S. Kallesøe,
Kokholmvej 5, tlf. 97 83 65 75
Organist Sidse Burchardt, Røllikevej I, 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.
FRIDAGE: Fra 19.-23. okt., fra 25.-27 nov. samt
fra 16.-19. dec. Her afløser Kurt V. Andersen,
tlf. 97 88 56 50.

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 6. dec. 2006.
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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

