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En fortælling af Knud Rasmussen
Der er en fortælling af den danske
polarforsker Knud Rasmussen, som jeg
har været optaget af det sidste halve år.
Fortællingen bygger på en samtale,
Knud Rasmussen havde med oldingen
Kuanja på en af sine mange rejser til
Grønland.
På den første sommerdag kom Knud
Rasmussen på besøg på en boplads på
Vestgrønland. En boplads, han havde
besøgt mange gange. På denne sommerdag, hvor solen skinnede på snetoppene, var Knud Rasmussen ikke
mere end lige kommet ind på bopladsen, da en stemme kaldte på ham. Det
var den gamle Kuanja. Knud Rasmussen
kendte stemmen, for han havde så tit
talt med Kuanja. Knud Rasmussen
kendte ham fra før i dage. Han havde
lært Kuanja at kende, da han var storfanger. Han havde været en storfanger
af et usædvanligt format. Han kunne
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om nogen ro kajak, og så havde han et
sorgløst smittende humør. Da Knud
Rasmussen nu denne gang så Kuanja,
havde han dog lidt svært ved at kende
ham, for hans krop var blevet en
oldings, men han havde stadig de kloge
øjne, det klare blik og talens myndighed. Knud Rasmussen beundrede
oldingen, som han før havde været
betaget af storfangeren.
Da Knud Rasmussen stod oppe ved
Kuanjas hytte, sagde Kuanja til Knud
Rasmussen: ”Jeg kan mærke, at jeg snart
skal dø. Jeg kan ikke få ro, før jeg får fortalt dig om, hvordan det gik til, at jeg blev
kristen”. Kuanja begyndte at fortælle, og
Knud Rasmussen lyttede.
Kunaja begyndte at fortælle om sin
barndom. At han var vokset op som et
forældreløst barn på en boplads i det
allernordligste Grønland. Han fortalte,
at han som teenager var med på bopladsens handelsrejse ned til det vestlige Grønland. På rejsen blev han meget
syg. Så syg, at han troede, han skulle dø.
Som en stor dreng uden familie troede
Kuanja, at han ville blive efterladt et
eller andet sted for at dø alene og derefter blive lagt ud på Indlandsisen.
Sådan var stammens lov. Sådan måtte
man behandle forældreløse børn i eskimokulturen. Det Kuanja frygtede, kom
dog ikke til at ske. Kuanja blev indlagt
på et sygehus. På sygehuset var der en
sygeplejerske der havde et særligt øje
for ham. Hun kunne se, at han krævede
mere end almindelig pleje, hvis han
skulle komme godt af vej. Hun kunne
se, at han havde brug for én, der virkelig tog sig af ham. ”Det må være mig, der

skal gøre det”, sagde hun til sig selv, ”for
jeg har ingen børn og min mand er død.
Jeg har tiden og overskuddet til det. Sygeplejersken sørgede for, at Kuanja flyttede ind hos hende, da han blev udskrevet fra sygehuset, og de to fik det
meget meget fint og fortroligt sammen.
Da Kuanja flyttede hen til sygeplejersken, var det ved at være jul. Folk talte
om jul, som man jo gør, når det er ved
at være jul. Kuanja lagde mærke til, at
folk blev så glade, når de talte om jul, så
julen måtte rumme en stor glæde. Selv
vidste han ikke, hvad julen var, for oppe
i det nordligste Grønland var der
ingen, der i hans barndom, havde hørt
om Jesus og kristendommen. Der var
ingen præster og ingen kirker deroppe.
Kristningen af Grønland begyndte i
1700-tallet, men først henimod år 1900
var kristendommen nået ud til de
yderste egne af Grønland. Hos sygeplejersken, som Kuanja kaldte ”Lille Bed-

stemor” oplevede Kuanja sin første jul.
Han mødte kristendommen, og dermed ændredes hans liv. Han fik livsmod
og livsglæde.
Det var magtpåliggende for Kuanja
at få sagt til Knud Rasmussen: ”Nu som
gammel mand må jeg sige, at af alt, hvad
jeg har gjort i mit liv, har intet betydet så
meget for mig som mødet med kristendommen. Jeg mærkede straks, at i det
budskab, Jesus kom til verden med, er der
også plads til en forældreløs dreng, som
mig. Jeg mærkede, at i kristendommens
budskab om Guds altfavnende kærlighed
er der plads til alle slægtsløse og ensomme som mig”. I mødet med kristendommen følte Kuanja med ét, at han
var god nok. Indtil da var det eskimoreligionen, der havde præget Kuanja.
Især et eskimosagn om én magisk
mand, der i eskimoreligionen blev kaldt
”Kraftens Herre”. Denne ”Kraftens
Herre” giver kræfter og styrke. Han
kommer til hjælp ved at udstyre med
styrke i kamp. ”Den kristne Gud gør det
modsatte”, sagde Kuanja. ”Han giver os
lov til at være svage, og han giver os kræfter til at tænke på andre”.
Da Kuanja havde fortalt, hvordan det
kristne budskab havde fyldt ham med
livsmod og glæde, sagde han, at det var
et stort ønske for ham, at hans tanker
blev skrevet ned. Han havde en fornemmelse af, at hans møde med kristendommen ville kunne hjælpe andre
til at forstå kristendommen. Det ønske
opfyldte Knud Rasmussen. Han skrev
Kuanjas fortælling ned. Derfor kan vi i
dag læse om Kuanjas livsforvandlende
møde med kristendommen.
Signe Paludan
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Gudstjenester i johanneskirken
AUGUST
2. 9. s. e. trinitatis
9. 10. s. e. trinitatis
16. 11. s. e. trinitatis
23. 12. s. e. trinitatis
30. 13. s. e. trinitatis
SEPTEMBER
6. 14. s. e. trinitatis
13. 15. s. e. trinitatis
20. 16. s. e. trinitatis
27. 17. s. e. trinitatis

OKTOBER
5. 18. s. e. trinitatis
11. 19. s. e. trinitatis
18. 20. s. e. trinitatis
25. 21. s. e. trinitatis

Kl. 10.00 Signe Paludan i Bøvling
Kl. 10.00 Signe Paludan
Kl. 13.00 Efterfølgende udflugt til Bovbjerg Fyr.
Se omtale i bladet
Kl. 10.00
Kl. 10.00 Marianne Gyldenkærne i Bøvling

Kl. 10.00
Kl. 10.00 Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Kl. 10.00 Høstgudstjeneste.
Efterfølgende kirkekaffe
Kl. 10.30 i Aulum Kirke.
De midt- og vestjyske valgmenigheders
Efterårsmøde.
Se nærmere omtale i bladet
Kl. 19.00 Efterfølgende Månedsmøde.
Se omtale i bladet
Kl. 10.00 Kurt V. Andersen i Bøvling
Kl. 10.00
Kl. 10.00

NOVEMBER
1. Alle Helgen
8. 23. s. e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00 Knud Nyboe Rasmussen i Bøvling. –
Grundet konfirmandweekend
15. 24. s. e. trinitatis
Kl. 10.00. Efterfølgende kirkekaffe og salmetime
med Lars og Bodil Busk Sørensen
22. Sidste søndag i kirkeåret Kl. 10.00 Marianne Gyldenkærne i Bøvling
29. 1. søndag i advent
Kl. 10.00

Ferie og fridage:
Ferie: Fra 10. - 17. oktober.
Fridage: Fra 28. - 30. august, fra 11. - 13. september og fra 21. - 22. november.

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. 97 88 91 23.
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Møder og arrangementer
MENIGHEDSUDFLUGT – SØNDAG DEN 16. AUGUST EFTER
GUDSTJENESTEN
Vores udflugt vil i år gå til Bovbjerg Fyr. Vi
starter med gudstjeneste klokken 13.00 og
ca. klokken 13.50 holder Bæks Bus klar til at
køre os ad skønne veje til Bovbjerg.
På fyret får vi serveret kaffe med lagkage og
småkager. Hertil vil der være musikalsk underholdning og fællessang og fyrmoster Lene
Christiansen fortæller om fyret, der jo for nylig
er blevet restaureret.
Vi forventer, at være tilbage i Lemvig igen ca.
16.30 - 17.00.
Prisen for turen bliver 60 kroner for voksne.
Børn/børnebørn under 18 år er gratis (ifølge
med voksne)
Tilmelding til Signe Paludan senest 13. august
på telefon 97 82 00 52 eller mail:
spaludan@mail.dk

GRUNDTVIGS FØDSELSDAG TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER
KL. 17.00 I RÅSTED KIRKE/SKÆRUM MØLLE
Grundtvigs fødselsdag fejres med gudstjeneste i Råsted kirke, hvor folketingsmedlem og tidligere minister Bertel Haarder prædiker. Derefter spisning på Skærum
Mølle, hvor Bertel Haarder ligeledes vil holde fødselsdagstalen.
Flere informationer senere i dagspressen.

DE MIDT- OG VESTJYSKE VALGMENIGHEDERS EFTERÅRSMØDE
I AULUM-VINDING-VIND VALGMENIGHED DEN 27. SEPTEMBER
KL. 10.30.
Gudstjeneste i Aulum Kirke ved valgmenighedspræst Ronald Risvig. Middag i Aulum
Fritidscenter. Foredrag v/ Marie Vejrup Nielsen, cand.theol., og Ph.d., samt leder for
Center for Samtids Religion ved Aarhus Universitet ”Hvor er kristendommen i
Danmark i dag”. Efter foredraget kaffebord og sanghalvtime. Pris for deltagelse kr.
225, 00.
Tilmelding senest 9. september til Signe Paludan: mail spaludan@mail.dk eller tlf.
9782 0052.
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GUDSTJENESTE OG MÅNEDSMØDE - MANDAG DEN 5. OKTOBER
KL. 19.00.
Signe Paludan forretter gudstjenesten.
Efterfølgende foredrag ved Museumsinspektør Ida Marie Vorre, Odense: ”Komponisten Carl Nielsen – 150 år”
Carl Nielsen (1865-1935) er Danmarks gennem tiden mest kendte og anerkendte
komponist. I 2015 fejres 150-året for hans fødsel lokalt såvel som nationalt og
internationalt. Kom og hør museumsinspektør Ida-Marie Vorre tegne et billede af
denne fynske verdensberømthed. Undervejs vil vi komme vidt omkring.Vi skal have
et overordnet blik i Carl Nielsens liv og bedrifter, både som komponist, dirigent,
skribent, far og ægtemand.Vi skal høre eksempler fra Carl Nielsens righoldige musikalske produktion. Der var nemlig det særlige ved ham som komponist, at hans
værker spændte fra nysgerrige og banebrydende værker for orkester til enkle strofiske sange primært tiltænkt brug i skoler og hjem. Sidst men ikke mindst skal vi
selvfølgelig have lejlighed til at synge med.
GUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE SALMETIME SØNDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 10.00.
Signe Paludan forretter gudstjenesten. Efterfølgende salmetime ved Lars Busk
Sørensen, Lemvig.
”Salmer til vor tid”.
”Ofte bliver jeg spurgt om, hvorfor jeg skriver salmer, og så må jeg svare, at det
bare har udviklet sig sådan for mig. Som ungt menneske begyndte jeg at skrive digte, hvad jeg siden altid har gjort, når jeg har haft tid og kræfter til det ved siden af
mit arbejde i Folkeskolen. Med årene blev digtene mere og mere præget af kristen
tankegang og kristne begreber, og engang i året 1979 skrev jeg så det første digt,
som jeg vovede at kalde en salme. Siden har jeg vel skrevet et par hundrede stykker, hvoraf tre står i Den Danske Salmebog, fem i Højskolesangbogen – og andre
rundt om i forskellige sangbøger.
En journalist spurgte mig engang, om jeg nu troede, at jeg kunne skrive bedre og
smukkere salmer end Kingo og Grundtvig og de andre gamle. Det troede jeg
bestemt ikke, men jeg kunne noget andet, jeg kunne skrive nutidigt, og det var vigtigt. For hvis mennesker skal føle sig hjemme i kirken, må i hvert fald en del af salmerne være skrevet i deres nutidige sprog og afspejle den virkelighed, det verdensbillede og den samfundsforståelse, der er deres.
En salme er et stykke poesi – og ikke blot poesi på vers. Den skal ikke belære os
– det har vi prædikenen til – men skabe billeder i vore hoveder, der kan bære troen. Derfor er det ikke nok, at salmen kan få os til at tænke over noget, den skal
også kunne få os til at opleve det. Den skal engagere vores følelsesliv og sætte
vores fantasi i bevægelse, sådan som al god poesi gør, og er den ikke i stand til det,
tager vi den ikke til os, så synger vi den ikke med hjertet. Og så kan den for resten
være aldrig så teologisk rigtig, from og velment.
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FILMAFTEN I BIOHUSET – MANDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 19.00.
Som et nyt initiativ arrangerer vi i år en filmaften
i Bio-huset. Filmen hedder Maries historie, og er
skrevet af den franske filminstruktør Jean – Pierre Améris.
Smuk og gribende fransk film med Isabelle Carré. Vi møder filmens titelperson, Marie Heutin, i
1800-tallets Frankrig, da hun er 14 år. Marie er
både blind og døv og ude af stand til at kommunikere. På trods af rådgivning fra en læge, der
mener, at hun er ”dum”, kan Maries far, en
ydmyg håndværker, ikke få sig selv til at indlægge hende på en sindssygeanstalt. Fortvivlet
opsøger han Larnay Institute nær Poitiers,
hvor nonner tager sig af unge døve kvinder.
Søster Marguerite, en ung nonne, tager
dette ”vilde lille dyr” under sine vinger og
gør alt hvad hun kan for at få Marie ud af mørket.
Filmen bygger på en sand historie, der er mindst lige så kendt i Frankrig, som
Helen Kellers er det i USA.
For film, kaffe og brød koster det 50 kr.

Kirkehøjskolen – Lemvig Provsti
Salmerne og de kirkelige handlinger.
Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 19.30
i Harboøre Kirke
»Salmens tonestige«
indledende foredrag ved sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed,
Zions Kirke, Esbjerg

Onsdag den 4. november 2015 kl. 19.30
i Lomborg Kirke
»Han går med dem i nådepagt«
– om dåben og dens salmer
ved Henning Bjerg Mikkelsen,
Lomborg
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Økonomi og medlemsbidrag
I § 16 i vedtægterne står der: "Hvis årsregnskabet 2 år i træk viser underskud, skal
menighedsrådet forelægge forslag til dækning". Underskuddet i 2013 var begrundet i
indlæggelse af fjernvarmen. Men der var også underskud i 2014, så derfor blev sagen
taget op på generalforsamlingen. Vi har set på mulighederne for besparelser. Det er lidt
svært at finde noget der, da vi allerede har frivillige ind over på kirkesangerposten og
delvis ind over kirketjenertjansen. Derved har vi sparet over 120.000 kr. om året.
Derfor blev det på generalforsamlingen vedtaget at hæve bidragssatsen med 0,1 %.
Birgitte Stensgaard - vores forretningsfører - har beregnet, at det vil give menigheden
ca. 83.000 kr. mere i kassen, og at det vil koste den enkelte mellem 50 kr. og 200 kr.
mere om året, når vi beregner ud fra et spænd i indkomsten fra 150.000 kr. til 450.000
kr. Heri er beregnet det fradrag, vi får, fordi vores medlemsbidrag betragtes som en
gave. Udgiften for den enkelte er til at overse, men det giver os mulighed for stadig at
operere, hvis vi gerne vil lave noget omkring kirken, eller hvis frivilligheden "slipper op".
Daniel Eiler

Fra formandens beretning
Ved sidste årsmøde havde vi et par vedtægtsændringer udsprungen af gennemførelsen
af tvangsudmeldinger af medlemmer, der ikke betalte deres medlemsbidrag. Sagen er nu
ført til ende og resultatet er tre udmeldinger.
Da vi nu var ved vedtægtsændringerne, gennemgik vi alle §-erne for at opdatere
sprog og indhold. Det blev vedtaget at ændre udtrykket "Årsmøde" til "Generalforsamling" og at ændre "Menighedsråd" til "Bestyrelse".
Den fastsatte opdeling af geografiske områder til valg til bestyrelsen blev blødt op,
så det nu hedder, at "det er ønskeligt, at bestyrelsens sammensætning afspejler menighedens geografiske fordeling i området". Og det blev besluttet, at: "forslag og afstemning til bestyrelsen skal være skriftlig". Det blev ligeledes indført i vedtægterne at,
"bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører". Og sådan har det jo været i adskillige år.
Og så blev det pointeret, at §17 lyder sådan: "Menigheden er uopløselig, så længe der
findes medlemmer, der kan og vil fortsætte valgmenigheden".
I 2017 er det vores tur til arrangere højskoleugen for de midt- og vestjyske valgmenigheder. Præsten i Aulum har tilbudt os at arrangere ugen på Færøerne. Der er minusser og plusser i den sag. Færøerne er spændende, og måske kunne vi få nogle med, som
ikke tager på et højskolekursus i Danmark (Vi er f. eks. kun 5 tilmeldte til i år). Men
turen vil komme til at koste omkring 11.000 - 12.000 kr. Det er et stort beløb og vil
det afholde nogle fra at melde sig? Det er et dilemma, som bestyrelsen vil tage stilling
til på et kommende bestyrelsesmøde.
Og så har vi nu kørt et helt år med den månedlige annonce i Lokalavisen. Den koster
ca. 3000 kr. pr. gang. Er den pengene værd? Den ses af mange, - også af mennesker, der
knap nok vidste, at vi eksisterede, så på den måde er vi kommet på landkortet. Vi skal
dog nok ikke regne med medlemstilgang af den grund. Det er god information for vi
andre, og "løse" annoncer kan vi spare på den måde. Så der er både for og imod.
Det var de vigtigste punkter i min beretning ved generalforsamlingen.
Daniel
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”Velkommen”
Det sker jo, at man en gang imellem kommer i kirke i hovedstaden, når man skal besøge
sine børn og børnebørn. Så går da man op ad kirketrappen, og i kirkedøren står en
mand, som i den bedste mening siger ”velkommen”, og man siger ”tak” af gammel
høflighed og går hen og sætter sig på bænken.
Mens man sidder og venter, vokser en lille, urolig fornemmelse frem: der er eet eller
andet galt, noget principielt, som gør, at gudstjenesten fik en lidt forkert begyndelse.
Men så spiller orgelet, og man glemmer det, indtil næste gang.
Da jeg så læste Anders Raahauges omtale i Kristeligt Dagblad af en DR-gudstjeneste, blev jeg pludselig klar over, hvad det var, der trykkede mig.
Raahauge anklagede DR-gudstjenesten for at være en ”performance-gudstjeneste”,
hvor præsten og de ansatte optrådte for menigheden. Og derfor kunne præsten indlede med at byde ”velkommen” og oven i købet ”vi har glædet os til at se jer”.
Men, siger Raahauge, i en rigtig gudstjeneste kommer man for at modtage ”ordet og
sine synders nådige forladelse. Præsten er her en del af menigheden. Og Gud er vært”.
Siger altså Raahauge.
Gud er vært! Og han er derfor på en måde også den, der byder velkommen. Så når
præsten eller kirketjeneren eller en anden af bare velvilje byder velkommen, kunne det
tyde på, at nogen havde misforstået eet eller andet.

Guds hus
Fra barn lærte vi, at kirken er Guds hus, selv om den nok så meget er bygget af mennesker, og i gudstjenesten er det mennesket, der kommer til Guds hus, mennesket, der
kommer til Gud. Altså kan intet menneske (sådan på Guds vegne) byde velkommen.
”Kirken skal hver mands hjemhus være”, står der i Jydske Lov fra 1241, og alene derfor kan intet menneske så at sige gøre sig til vært og byde et andet menneske velkommen.
Gud er altså vært, han er den, der kan byde velkommen, så på en måde burde man
måske, når man kommer, gå op til alteret og sige til Vorherre: ‘Her er jeg, tak, fordi du
vil se mig’.

De små tings betydning
Hvorfor synes jeg nu, at sådanne små ting er vigtige? Dette her er jo ikke et problem i
vores kirke. Nej, men det er en tendens, som er ved at brede sig, også på vor egen egn.
Og det er jo ingen skade til at have gjort sig nogle ting klart, nemlig at en ordentlig gudstjeneste ikke må blive som et teater, man bliver budt velkommen til, med nogle, der
optræder og nogle, der så bliver reduceret til publikum. For så ender det jo med, at man
f. eks. også skal til at klappe ad præstens prædiken eller organistens præludium.
Og sådanne små ting som f. eks at byde velkommen til gudstjeneste får nemt tingene til at skride.
Eller man byder velkommen til en barnedåb eller en begravelse, hvorved man næsten
privatiserer kirkehandlingen.
Ja, med dette her vil jeg såmænd ikke andet end sige, at det er dog forunderligt, hvad
der kan ligge i sådan et lille venligt ord som ”velkommen”, og især, hvem der byder velkommen!
Erik Vedstesen
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Konfirmation
Ved konfirmationen i Valgmenighedskirken den 10. maj sang vi Jesper Kallesøes konfirmationssalme: ”Gå ud i din vår”. Melodi Erling Lindgren.

Gå ud i din vår
til en verden der venter
med sol i dit hår
og med gyldne talenter.
Dem fik du af dine forældre og Gud.
Nu kommer den tid, du skal leve dem ud!

Kig ind i dit spejl:
du er skabt i Guds billed.
Så trods dine fejl
er det dig han har villet.
Det gælder jer alle – for du er en flok:
del brødet og vinen så alle får nok!

Og du som blev skabt
og fik indåndet livet
kan ikke gå tabt.
For Vorherre har givet
et løfte – fordi han jo selv fik et barn:
at nu må han elske hvert eneste skarn!

Gå ud i din vår
og sig ja til det hele:
hvor bøgene står
under sol skal du dele
dit liv med de andre der går på din vej.
For Gud sir selv ja – og vil dele med dig!

Kryb ud af din dåb!
Ja – engang blev du båret
med tak og med håb
og fik vand hældt på håret.
Så blev du velsignet – for du var Guds gæst.
Prøv selv at velsigne – for nu er du præst!
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Rasmus og Magnus Bagge

Bestyrelsens konstituering d. 4 juni 2015
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Daniel Eiler
Bodil Jensen
Bjarne Tonsberg
Britta Sønderskov

Kirkeværge:

Erling Kvist
Ane Husted
Bente Skovmose

Døde:
29/3. Anna Marie Jakobsen, Lemvig
18/5. Svend Mohr Christensen, Lemvig
28/5. Ejgil Westergaard, Nørlem

Eigil Westergaard:
Opstandelse. Marie Magdalene møder Kristus
påskemorgen

Valgmenighedens hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
11

Afs.: Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig

Hvem hvad hvor

Kirkelige handlinger

Valgmenighedspræst Signe Paludan
Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52
E-mail: spaludan@mail.dk

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.

Valgmenighedens bestyrelse:
Formand Daniel Eiler
Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88
E-mail: bodilogdaniel@gmail.com
Næstformand Bodil Jensen, tlf. 97 88 91 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
E-mail: 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

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

Kirkebladet
Udkommer 1. april, 1. august og 1. december.
Redaktion: Signe Paludan, Ingeborg Refstrup,
Ane Husted, Kirsten Mohr Christensen
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest d. 1. november 2015.

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

