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Sensommer og efterår
Som jeg har været inde på i sidste artikel her i bladet, er der ikke noget, der
indfanger sommerstemningen som
sommersangene gør det. Sangenes
beskrivelser af sommeren er for os så
genkendelige, at vi ikke har svært ved at
gøre forfatterens betragtninger til vore
egne, når vi synger dem. Men samtidig
udvider forfatterens betragtninger vore
egne betragtninger og åbner for nye
perspektiver.
Helt det samme kan siges om sensommeren og efteråret. I Alex Garffs
sensommersang ”Septembers himmel
er så blå” er det sensommeren, vi
møder og vi genkender straks den kla-
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re og rolige stemning på en septemberdag, når vi synger denne sang, men samtidig åbner sangen for nogle perspektiver, som vi ikke umiddelbart selv kan
indfange. Alex Garff skriver i sangens
fjerde vers:
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder
Gennem billedet af solnedgangens lys
over træets frugt, beskriver Alex Garff
sensommeren. Æbletræets frugt har
det vemodige over sig, at den gør det

klart, at sommeren er forbi, men samtidig leder frugten, som sommeren har
modnet, vore tanker tilbage på sommeren, som nu er blevet erindring. .
Nu er det interessant og samtidig også
sigende, at vi ikke blot møder den
modne frugt og høsten i efterårssangene. Frugten og høsten møder vi også i
efterårs- og høstsalmerne. Men sommerens høst spiller ikke den samme
rolle i sensommer/efterårssalmerne,
som den gør i sensommer/efterårssangene. Sensommer/efterårssalmerne er
ikke vemodige som sensommer/efterårssangene er det. Høstsalmerne er
lovsange og takkesange. Men det er
ikke blot lovsangsmotivet, der gør, at
høstsalmerne ikke er vemodige. Det
ligger også i, at i salmerne bruges
høsten ikke til at beskrive sommerens
afslutning, men til at beskrive livet i
Guds rige, som også sommeren gør
det.
Sådan bruges høsten, som er frugten af
sommeren, i salmerne både med henblik på at takke Gud for det udbytte,
høsten har givet og som et billede på
Guds rige. Ved at bruge høstbilledet
symbolsk, peger det frem mod livet i
Gudsrige. I Grundtvigs høstsalme ”Nu
falmer skoven trindt om land”, skriver
Grundtvig om livet i Guds rige på denne måde:

Glæden over høsten, som hører det
jordiske liv til, bruger Grundtvig altså til
at beskrive den evige glæde i Guds rige.
Grundtvigs brug af høstbilleder i sine
salmer er ikke hans egen opfindelse;
den har sin oprindelse i Bibelen. Den
glæde, der er forbundet med høsten,
bruges i både Gammel og Ny Testamente som et billede på glæden i Guds
rige.
Signe Paludan

Da høste vi som fugle nu,
der ikke så og pløje:
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
Livet i Guds rige er ikke forbundet med
hårdt arbejde, men med evig glæde.
3

Gudstjenester i Johanneskirken
Oktober
7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober

November
4. november
11. november
18. november
25. november

December
2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december

18. s.e.trin
19. s.e.trin
21. s.e.trin
22. s.e.trin

Kl. 10.00
Kl. 10.00 K
Kl. 14.00 Kurt.V. Andersen
De midt og vestjyske valgmenigheders fælles efterårsmøde. Gudstjeneste i
Herning Valgmenighedskirke
kl. 10.30.
Se program under møder.

Alle Helgens Dag
23. s. e.trin
24. s. e. trin
Sidste søndag
i kirkeåret

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

K
Kurt V. Andersen

Kl. 10.00

Konfirmandgudstjeneste

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag

Kl. 10.00
Kl. 14.00
Kl. 19.30
Kl. 10.00
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Kirkekaffe - K
Lars Paludan
Julekoncert

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.

Fridage:
Jeg holder fridage fra torsdag den 18. oktober - mandag den 22. oktober og fra fredag den 9. november - 13. november. Embedet passes af valgmenighedspræst Kurt
V. Andersen, Bøvling, tlf. 97 88 56 50. Jeg holder fri-weekend den 8.-9. december.
Embedet passes af Lars Paludan, Svankjær, tlf. 97 95 93 69.

Lemvig Valgmenigheds hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Møder og arrangementer
i Lemvig Valgmenighed 2007/2008
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30 – Månedsmøde
Sangaften med den nye højskolesangbog
ved forstander på Seniorhøjskolen Erik Sommer, Nørre Nissum.
Det vil blive en højskoleaften med sang og fortælling og Erik Sommer vil komme
ind på, hvad der står i sangene.
Lørdag den 6. oktober kl. 14.30 – Dukketeateret Svantevit fra
Kerteminde
v/ Christina Meisl og Sven Haarder.
Mozarts barndom.
Man tror måske, at dukketeater
”kun” er for børn. Hvis man
tror det, så skal man komme og
se dukketeatret ”Svantevit”s
opførelse af ”Mozarts barndom” for at få en anden opfattelse. De to optrædende dukkeførere Christina Meisl og
Sven Haarder har selv lavet de
håndholdte dukker. De har
skrevet stykket, godt hjulpet på
vej af Mozarts breve og de har
udvalgt musikken, som følger stykket. Stykket er både for børn og voksne, så det
vil være oplagt at forældre og bedsteforældre følges med børn og børnebørn til
”Svantevit´s” opførelse af ”Mozarts barndom”. Børnene kan også tage en ven eller
veninde med. Stykket tager 45 minutter. Efter forestillingen er der mulighed for at
høre Sven Haarder fortælle om arbejdet med at lave dukketeater. ”Jeg så forestillingen sammen med en flok andenklasser, og jeg beundrer den ro og sitrende lytten, som
børnene lagde for dagen”, skriver en anmelder.
Entré:Voksne 50 kr. – børn 25 kr.
Søndag den 28. oktober i Herning kl. 10.30
De midt- og vestjyske valgmenigheders fælles efterårsmøde
Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Morten Kvist.
Efterfølgende middag og samvær på Hammerum Efterskole. Efter middagen vil valgmenighedspræst Kjeld Slot Nielsen,Aulum, tale om ”Kristendom og kultur. Er Grundtvig blevet for moderne for grundtvigianerne?”
Bus fra Lemvig Valgmenighed kl. 8. 40
Tilmelding til Signe Paludan senest den 12. oktober.
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Mandag den 5. november kl. 19.30 – Månedsmøde
”Det faderløse samfund”
ved lektor og forfatter Henrik Jensen, Roskilde.
Sidste år udgav Henrik Jensen bogen ”Det faderløse samfund”. Henrik Jensen vil i sit
foredrag komme ind på ændringen af manderollen i dagens samfund, og hvilken
betydning denne ændring får.
Søndag den 16. december kl. 19.30 – Julekoncert
Julekoncert. Nærmere oplysninger se dagspressen.

STUDIEKREDS
Der indbydes til litteraturstudiekreds fire aftener efter jul.Vi vil læse Martin
A. Hansens ”Løgneren”. Aftenerne bliver onsdagene den 23. januar, den 6.
februar, den 20. februar samt den 5. marts.Vi starter kl. 19.00.
Alle er velkomne.
Signe Paludan

Døbte:
5/8:

Hjalmar Skov Ruby, Hove

viede:
4/8:

Susanne Trillingsgaard og
Morten Venø Bruun, Århus

22/9: Astrid Krarup Vedstesen og
Sune Torbjørn Andersen
Odense

Gudstjeneste på
dagcentret, lemvig
Tirsdag den 6. november kl. 10.15
Tirsdag den 27. november kl. 10.15
Tirsdag den 11. december kl. 10.15

Gudstjeneste på
Klinkby Plejehjem
Tirsdag den 9. oktober

kl. 11.00

Døde:
13/8: Nina Merete Melgaard, Lemvig
31/8: Grethe Hermansen, Nørlem
6/ 9: Marie van Wonterghem, Struer

Gudstjeneste på
Lemvig Sygehus
Onsdag den 7. november

kl. 18.15

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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Medlemsbidrag og SKAT
På selvangivelsen må vi som skatteydere trække de beløb fra, som vi giver til almenvelgørende foreninger m.v. Det kan være bidrag til f. eks Røde Kors og Kræftens
Bekæmpelse, men det gælder altså også det beløb, vi betaler i medlemsbidrag til
Valgmenigheden.
Det maksimale fradragsbeløb er pr. 1.1.2007 hævet til 13.600 kr. – dog kan de
første 500 kr. fortsat ikke trækkes fra. Betaler du f.eks. 5.000 kr. i medlemsbidrag,
har du altså mulighed for at give 8.600 kr. til organisationer som ovennævnte eller
til Valgmenigheden som frivilligt bidrag og trække hele beløbet fra minus de første
500 kr.
I Lemvig Valgmenighed er det besluttet at lade procentsatsen for medlemsbidraget
svare til procentsatsen for kirkeskat i medlemmets bopælskommune. Ønsker du
fast at give et større beløb til Valgmenigheden end det, du som medlem er forpligtet til, er det muligt at indgå en forpligtigelseserklæring. Dette indebærer, at du i en
årrække på mindst 10 år forpligter dig til at betale et forhøjet medlemsbidrag på
min. 1,75% af din indkomst – til gengæld kan hele beløbet trækkes fra i skat. Modsat en del andre valgmenigheder er der ikke mange hos os, der har en sådan erklæring. Men der findes altså denne mulighed for økonomisk at bakke ekstra op om
Valgmenigheden (og lade Skattefar betale en del af gildet).
I 2009 sker der en praktisk forandring, idet det bliver modtageren af det fradragsberettigede beløb, der skal opgive et modtaget beløbs giver og størrelse til SKAT.
Vores forretningsfører får altså som opgave at fortælle SKAT, hvor meget vi giver i
bidrag til Valgmenigheden.
Bestyrelsen
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Den ny Kirkehøjskole – Lemvig provsti
er et tilbud til alle om undervisning og inspiration med udgangspunkt i provstiets
kirker.
Tema for 4. sæson er: Troen på en treenig Gud
Vi vil sætte fokus på sammenhængen mellem Gud som Fader, Søn og Helligånd og
den kirkelige tradition og forkyndelse.
Forløb for aftenerne:
• Salme
• Velkomst
• 1. oplæg
• Salme

•
•
•
•

Pause med ”stå-kaffe” og rundtur i kirken
Salme
2. oplæg
Salme og fadervor

Tidsrammen er kl. 19.30 – 21.30. Aftenerne er gratis.
Menighedsrådene er værter ved kaffen.Tilmelding er ikke nødvendig.
Den ny Kirkehøjskoles 4. sæson er tilrettelagt af:
Gunda Jørgensen, tlf. 97 83 63 26
Niels Arne Christensen, tlf. 97 82 35 90
Henrik Bo Jacobsen, tlf. 97 86 30 08
1. aften – Faderen
Mandag d. 5. november kl. 19.30 i Nees Kirke
Gud Fader og skaber v/ provst Knud Erik Nissen
Fadergud og lovgiver v/ sognepræst Gunda Jørgensen
2. aften – Sønnen
Onsdag d. 21. november kl. 19.30 i Hove Kirke
Jesus Kristus, Guds søn v/ sognepræst Iben Tolstrup
Kristus-symboler v/ sognepræst Henrik Bo Jacobsen
3. aften – Helligånden
Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30 i Ramme Kirke
Gud Helligånd v/ sognepræst Poul Ivan Madsen
Helligåndsbilleder og -symbolik v/ højskolelærer Lisbeth Filtenborg
4. aften – Treenigheden
Torsdag d. 7. februar kl. 19.30 i Lemvig Kirke
Troen på en treenig Gud v/ sognepræst Poul Erik Knudsen
Treenigheden i salmebogen v/ sognepræst Birgitte Krøyer
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Renovering af
kirkens gulv
Gulvet i Johanneskirken er blevet slebet ned, så det nu står lyst og venligt.
Det er blevet meget smukt. - Vi vil
opfordre jer alle til at lægge vejen forbi kirken og se det gode resultet.
Her er nogle billeder fra før – under
og efter.

Under

Før

Efter

Fra balkonen
9

Min Bedstefar og min far - De to første
kirkesangere i Lemvig Valgmenighed fra
1883 – 1943
Lemvig Valgmenighed har betydet meget for min familie gennem årene.
Jeg er født 13. januar 1921. Jeg er døbt – 1921, konfirmeret – 1935 og gift – 1947
i Johannes Kirken.
Der var konfirmation forår og efterår. Jeg var på forårsholdet 1935.Vi var begyndt
sammen med efterårsholdet 1934, og var 5-6, der gik fra en måned før konfirmation. – Vort lille hold mødtes i pastor Busks studereværelse. Jeg mindes præsten som
meget alvorlig!
Jeg vil fortælle om Valgmenighedens 2 første kirkesangere. Min Bedstefar, Niels
Lørup blev født i Vejrum i 1856 og var gift med Mette Margrethe Henriksen f. i
Naur 1858.
Bedstefar var husmand og smed i Nr. Nissum, indtil de flyttede til Ågade 4 i Lemvig, hvor de havde en butik med træsko m.m. Der kom 12 børn med årene. Mor
var nr. 7 af flokken f. 13. okt. 1896.
Fra 1883 – 1890 gik bedstefar til Lemvig Valgmenighed fra Nr. Nissum om søndagen. Han var Valgmenighedens første kirkesanger. Bedstefar var også en meget
afholdt spillemand på violinen, og spillede til dans på gårdene.
Valgmenigheden fik det første orgel i 1916. – Før den tid var det bedstefar, der sang
for til salmer og korsvar. – Bedstefar sluttede som kirkesanger i 1927 efter 44 år.
Jeg husker alle de mørkklædte og mostre og onkler ved begravelsen.
Far, Christen Ovesen Byskov, blev den næste kirkesanger i Lemvig Valgmenighed.
Far er født i Sdr. Byskov i Hygum, 1891. Mine bedsteforældre var Christen Ovesen
og Karen Christensen, der var møllerdatter fra Sdr.Vilstrup. Karen Byskov døde i
1907 og Bedstefar 1955.
Mor, Agnete Lørup, og far blev gift i Lemvig Valgmenighed d.15. oktober 1919. De
boede i Sønderby i Hygum.Ved landbrugets nedgangstider flyttede de til bedstefar
i Ågade.
Jeg har mange gode minder om min far som kirkesanger. En juledag hjalp jeg med
at tænde de 2 store juletræer ved alteret. Da alle bænke i kirken var fyldt, blev der
hentet bænke fra salen, der blev stillet ryg mod ryg i midtergangen.
Far skrev små sedler med søndagens salmer til dem der dårligt kunne se nr. på tav10

lerne. - Da var der sang i kirken med organist Kaasgaard vad orglet. C.B. Kaasgaards
præ- og postludium var altid en oplevelse at lytte til. C.B.K. skrev også fin kormusik.
Min far døde den 11. juli 1943 kun 51 år gammel efter års tiltagende sygdom. Søndagen efter sang vi far ud fra Ågade og kom sammen med familien til kirken. Der
havde været gudstjeneste kl. 14 - og et stort følge ventede der. Pastor Busk talte,
og vi fulgte kisten til kirkegården.
Jeg har forsøgt at fortælle om min bedstefar og min far som kirkesangere ved Lemvig Valgmenighed. Det er minder fra min barndom og ungdom.
Karen Margrethe Nørgaard
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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@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@tdcasdl.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 Bak, Lemvigvej 57, tlf. 97 83 73 20
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

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).

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. december 2007.

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

