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Prædiken til Kyndelmissegudstjeneste
Se på lyset! Den lille flamme, der vugger roligt i luften. Og lyser op i rummet. En lille tunge af ild midt i mørket.
Som vi har tændt for at kunne se. For
ikke at være blinde, men kunne se –
hinanden og det rum vi er i. Derfor
tænder vi lys: For at kunne se. For at
kunne se dem der betyder noget for
os. For at kunne se den verden, der er
omkring os. Uden lyset er vi i mørke.
Og i mørket er vi ofte utrygge. For
hvad kan gemme sig i mørket? Eller
hvad er mørket overhovedet for
noget? Det er uvished. Det er tomhed.
Hvorfor tænder vi overhovedet stadigvæk stearinlys i 2016? Vi har jo alle de
moderne teknologier til at være fri for
at have levende lys i vores hjem. Vi kan
jo bare tænde neonrørene og el-sparepærerne og have nok i dem. Det er
både billigere og sundere og bedre for
indeklimaet. Men det er som om, der
er noget ved de levende lys, der fremkalder noget særligt i os. For samtidig
med at det er lys, er det også ild. Noget
levende, noget virkeligt og håndgribeligt.
I den græske mytologi fortælles om titanen Prometheus, der var en listig rad.
Han havde ondt af menneskene, der
levede i mørke og kulde. Så han fik den
idé, at han ville stjæle ilden fra guderne
og give den til menneskene. For Zeus
ville ikke give ham den frivilligt. Dengang var det nemlig sådan, at ilden kun
tilhørte guderne – for man var bange
for, hvad menneskene kunne finde på,
hvis de fik ilden. Prometheus vidste
dog, at det ikke var let at narre Zeus,
gudernes overhoved, den store Tordengud. Så han tog en fennikelstængel.
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Den er hård udenpå, men den har en
blød og tør kerne. Og heri kunne Prometheus lægge en enkelt glød af den
ild, han stjal fra Zeus’ tordenkile og
gemme den, så man ikke kunne se den.
I denne fennikelstængel bar Prometheus nu ilden ned til menneskene, så de
kunne tænde bål og lave ovne, have lys
i deres huse og ild i deres fakler. Så de
ikke længere skulle fryse og sidde i
mørke i deres huler.
Der er jo det ved ilden, at den kan
spredes fra det mindste til det største.
En lille bitte glød kan blive til det
største bål. Et enkelt stearinlys kan
tænde mange andre. Så lyset kan spredes og lyse op overalt. Se på lyset! Det
kan blive til mange flere.
Når vi tænder lys i dag er det for at
markere, at vinterens mørke er begyndt at vige, at dagene igen bliver længere, og at vi derfor kan glæde os til
foråret. Men det er samtidig for at vise,
at vi har brug for lyset endnu. For mørket falder på udenfor. Og vinterstormene raser endda over Lemvig disse
dage. Så vi har brug for at krybe sammen inden døre – og tænde lys.
Men lysene vi tænder i dag er også et
billede på noget andet. En anden slags
lys. Hjertets lys. Troens lys. Det er det
lys, vi kan se stråle ud fra Jesus selv på
alterbilledet heroppe. Se på lyset! Midt
på den mørke, stormomsuste sø, står
Jesus over Peter, der synker i fortvivlelse, fordi han ikke selv ejer et lys inde i
sig selv.
Det er fortællingen om disciplene der
bliver fanget i en storm på Genesaret
sø. De bliver meget bange. De frygter,
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at de skal dø. Men så ser de en skikkelse gå på vandet. Han er ikke mærket af
stormen og søens oprørte vand. Og
han lyser op i mørket. Han kalder
Peter ud til sig på søen. Og Peter begiver sig ud til ham. Men da det går op
for Peter, hvad han forsøger – at gå på
vandet – bliver han bange og begynder
at synke i. Han synker ned i mørket.
Men da griber lyset ham. Jesus griber
ham.
Læg mærke til, hvordan lyset strømmer
ud fra Jesus selv. Fra strålekransen
omkring hans hoved. Han står midt på
den mørke sø, hvor verdens lys er borte. Men han er selv en lyskilde. Han er
selv en levende flamme i mørket. Han
lyser op for os.

Se på lyset! Se på Vorherre selv. Ham.
Jesus Kristus. Han bærer selv det flammende håb med sig. En ild, som han
giver videre til os, så vi ikke skal frygte
mørket. Også derfor tænder vi lys i kirken i dag. Som et billede på, at Gud har
givet os et lys at leve på. Så mørket ikke
skal omslutte os. Så vi ikke skal synke
ned i fortvivlelse, som Peter gør det.
Og lyset er det ord, han siger til os
hver dag: ”Jeg er med dig alle dage, indtil verdens ende!” Lyset er hos os.
Også i den mørke tid. Lyset er hos os.
Også når vores sind bliver formørket i
depression eller bekymring for det, der
skal komme. Se på lyset! Det er hos os.
Amen.

Døde:

Døbte:

21/11 Peter Jacobsen Bjerre, Valby
9/2 Ruth Vibæk Vejlby, Lemvig
12/2 Inga Gay, Lemvig

20/12 Sofie Kjældgaard Dyring
7/2 Bertel Søbjerg Madsen
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Gudstjenester i Johanneskirken
APRIL
3.
10.
17.
24.

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00

MAJ
1.
5. Kr. Himmelfart
8.
15. Pinsedag
22.
29.

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Konfirmation

JUNI
5.

Kl. 10.00

Ingen gudstjeneste
Årsmøde i de Grundtvigske
valg- og frimenigheder
I Ryslinge

12.
19.
26.

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Kirkekaffe

JULI
3.
10.
17.
24.
31.

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Hans Nørkjær
Hans Nørkjær
Hans Nørkjær
Hans Nørkjær
Marianne Gyldenkærne

Generalforsamling
Hans Nørkjær

Marianne Gyldenkærne

I Bøvling

I Bøvling

Kirkekaffe

I
I
I
I
I

Bøvling
Lemvig
Bøvling
Lemvig
Bøvling

Ferie og fridage: Fridage: 7-8. maj, 5-6. juni
Kirkebil: Der er kirkebil til alle arrangementer og gudstjenester – også
når gudstjenesten er i Bøvling. Ordningen gælder inden for Lemvig Kommune.
Kontakt til City Taxi: tlf. 9782 1415

Forsamlings-salen udlejes
til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr.
Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Bodil Jensen, tlf. 21 74 50 23.
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Introaften for kommende konfirmander
Tirsdag den 5. april inviteres alle kommende konfirmander (2017) sammen med
deres forældre til en hyggelig aften i forsamlingssalen med kage, leg, fortælling og
information om det kommende konfirmationsforløb.
Der vil både være lidt til ånden og lidt til maven. Præsten vil fortælle en historie og
informere om det kommende års undervisning. Konfirmation i 2017 er søndag den
30. april.

Valgmenighedens generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling søndag den 17. april efter en kort
gudstjeneste kl. 19.00. På valg i år er Erling Kvist, Bjarne Tonsberg og Bodil Jensen.
For mere information se indstikket i bladet med dagsorden og regnskab. Vel mødt!

Grundlovsmøde på Nr. Vosborg
Søndag den 5. juni kl. 14.00 er der Grundlovsmøde på Nr. Vosborg.
Årets taler er Jørn Henrik Petersen, professor i statskundskab. Han giver sit bud på
Grundlovens betydning i dag. Dagens musikalske indslag står Midtjysk Kammerkor
for.
Der er fri entré. Kaffe og kage: 50 kr. – købes ved indgangen før mødet starter.
Mødet arrangeres af Holstebro Højskoleforening, Holstebro Valgmenighed, Bøvling
Valgmenighed, Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, Lemvig Valgmenighed og Nr. Vosborg.

Konfirmandweekend
Også i år arrangerer valgmenighederne Kjellerup, Herning-Gjellerup, Aulum-Vinding-Vind, Bøvling og Lemvig i fællesskab en tur for årets konfirmander. I år ligger
turen i weekenden den 7.-9. oktober. Yderligere information følger.

Konfirmation:
I Lemvig Valgmenighedskirke søndag den 1. maj
Karoline Stensgård, Ballegårdvænget 32, Heldum
Markus Stokholm, Engdalvej 2, Tørring
Olga Kallesøe, Vester Lemtorp 19, Lemvig

Kunst i salen:
April:
Maj:
Juni:
Juli :

Bente Borup - akvarel, Else Kørschen - metalvævning og Iben Kirk - pileflet
Jane Kirch Bach - maleri
Ingelise Øgendahl - fotokunst
Signe Mouritzen - maleri
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Ansatte:
Gudmund Olesen er ansat som pedel pr. 1. januar 2016.
Viggo Kallesøe varetager nu kun græsslåning af valgmenighedens skulpturpark og
præstens have.

Sorggrupper i Lemvig provsti
Sorggrupper er et tilbud til efterladte, der har mistet en nær pårørende eller en
nærtstående ven. Der er ikke tale om terapeutisk behandling, men om hjælp til selvhjælp. Tilbuddet er gratis, uanset om man har et kirkeligt tilhørsforhold eller ej.
Grupperne vejledes af frivillige og mødes 1. og 4. torsdag i måneden, ca. 2½ time.
Sted: I Bøvlingbjerg efter nærmere aftale.
Flere oplysninger samt tilmelding til: præst Marianne Gyldenkærne
Tlf. 9788 5650 - Mail: mariannegyldenkaerne@gmail.com
Eller: Psykolog og sygeplejerske Lilian Hove Andersen
Tlf. 9788 5409 - Mail: lilian.hove@gmail.com

Kystdirektoratet
Vi har i valgmenigheden indgået en aftale med vores nabo Kystdirektoratet om
mulighed for leje af forsamlingssalen til mødeafholdelse ved spidsbelastninger. Der
vil således fra tid til anden være mødeaktivitet i salen i dagtimerne.

Årsmøde 2016 – 150 års jubilæum
4.-5. juni i Ryslinge Frimenighed
’Bevæge – bevæges – bevægelse’
Pris: 750 kr. (uden overnatning 500 kr.)
Tilmeldingsfristen er mandag den 25. april og sker samtidig med indbetaling af beløb
via netbank til Ryslinge Høj- og Efterskoles konto i Danske Bank Reg.nr. 4692 Kontonr.: 4692501500.
Indbetaling og tilmelding er pr. person med mindre I er to, som vil overnatte på
samme værelse, så tilmelder I jer og betaler sammen.
For børn skriv alder i ( ) efter navnet.
Når du opretter betalingen, skal du klikke på ’Yderligere oplysninger om betalingen.’ Ordvalget kan være lidt forskelligt fra bank til bank.
Det giver dig mulighed for at oplyse:
1. linje: Overnatning + forplejning eller kun forplejning
2. linje: Hvis du overnatter, hvem du ønsker at dele værelse med
3. linje: Hvilken menighed du kommer fra
4. felt: Navn (alder for børn), adresse, tlf.nr. og e-mail
Hvis der er gebyrer, husk da at afkrydse ’afsender betaler.’

Valgmenighedens hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Højskoleuge 2016, den 25. juni -1. juli
Arrangeres i år af Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed
’At være i vækst’ Vestjyllands Højskole
Vækst og kraft er kilde til forandring, og forandring kan nogle gange gøre, at vi
mister fodfæstet; at vi nogle gange bakser med livet og måske kan have svært ved
at se den røde tråd. Måske er vort liv og vores historie præget af brud - som skilsmisse, jobskifte, flytning, ulykke og død? Men måske er det netop midt i disse brud
vi erfarer, at kimen til livsmodet, humoren og livsglæden ligger? Vi griber fat om fænomenet Vækst og hvordan vi kan tyde livet - almenmenneskeligt, religiøst og kristeligt - for at finde pejlemærker, vi kan navigere efter.
Sammen med kursisterne fra Tango & Nærvær, Orientalsk dans, sang og musik og
Ikonmaleri belyser vi også områder som: Bæredygtighed, væredygtighed, læredygtighed. Og så nyder vi højskolens præmierede køkken, tager en tur til Søndergaard
museum, til Fjaltring, til Bovbjerg - ud i det vestjyske.
Kurset er for alle – uanset baggrund.
Mød blandt andre:
Ronald Risvig, valgmenighedspræst og terapeut
Ole Jensen, dr.theol.
Brita Haugen, cand.theol., fortæller og forfatter
John Engelbrecht, filosof og forfatter
Fatma Zidan, egyptisk sanger og musiker
Else Mathiassen, højskoleforstander
Tilmelding: www.kortekurser.dk - Tlf. 9675 3777

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.
Hans Nørkjær
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Afs.: Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig

Hvem hvad hvor
Valgmenighedspræst Hans Nørkjær,
Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52
E-mail: praest@lemvigvalgmenighed.dk
Valgmenighedens bestyrelse:
Formand Daniel Eiler
Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88.
E-mail: bodilogdaniel@gmail.com
Næstformand Bodil Jensen, tlf. 21 74 50 23
E-mail: bodil_jensen@hotmail.com
Kasserer Bjarne Tonsberg, tlf. 40 21 04 84
E-mail: bjarne@tonsbergbyg.dk
Kirkeværge Erling Kvist, tlf. 61 74 18 83
E-mail: Jagtfalkevej4@gmail.com
Sekretær Britta Sønderskov, tlf. 40 14 85 89
E-mail: britta.soenderskov@skolekom.dk
Bente Skovmose, tlf. 97 83 62 59
kogb.skovmose@gmail.com
Ane Husted, tlf. 97 89 32 17
E-mail: anehusted4@gmail.com
Forretningsfører Birgitte Stensgård,
tlf. 61 14 02 44
E-mail: post@lemvigvalgmenighed.dk
Organist Sidse Burchardt, tlf. 97 81 10 80
Organist Jytte Toft, tlf. 29 40 27 58
Kirkesanger Daniel Eiler, tlf. 97 88 97 88
Kirketjener: Bestyrelsen
Praktisk: Susanne Olesen: guttesus@outlook.dk

Præsten træffes
Præsten har ingen speciel træffetid – mandag
dog kun efter aftale.

Kirkebladet
Udkommer 1. april, 1. august og 1. december.
Redaktion: Hans Nørkjær, Ingeborg Refstrup, Ane
Husted, Kirsten Mohr Christensen
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest den 1. juli 2016.

