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Konfirmationstale
Jeg skal sige noget til jer i dag på jeres
konfirmationsdag, som er afslutningen
på den tid, I har gået til præst. En tid,
som jeg tænker på med megen glæde.
Jeg har sat pris på den positive indstilling, I har haft til undervisningen.
Når jeg nu skal runde undervisningen af, vil jeg gøre det ved at henvise til,
hvad den russiske forfatter Solsjenitsyn, der levede under Sovjetstyret, har
sagt om kirken. Så vidt jeg ved, lever
Solsjenitsyn endnu. Det han skrev om,
bekom ikke det russiske sovjetstyre.
De satte ham i fængsel for derved at
lukke munden på ham. Men på grund af
pres fra udlandet, kom han ud af fængslet og fik lov til at komme ud af
Rusland. – Og så kunne han jo skrive
som han ville og af det han skrev, kan vi
se, at han længtes meget tilbage til
Rusland. For det var Rusland, han skrev
om.

Et sted, skriver han om, at han savner den ro, der er over det russiske
landskab. Og han skriver at roen i det
russiske landskab kommer fra kirkerne,
der ligger i landskabet. Kirkerne giver
en ro til landskabet. Det kan jeg godt
forstå, hvad han mener med. Vi kan
have den samme fornemmelse over
vores landskab, at kirkerne som de ligger strøet ud over landskabet, giver ro
til landskabet.Vi kan tænke på kirkerne
her på Lemvigegnen, som de ligger
strøet ud i landskabet. Lige meget hvor
vi ser en kirke fra, gør den landskabet
roligt.
Men siger Solsjenitsyn, det er ikke
kun selve kirkebygningen, der er med
til at skabe ro. Det gør også det, der
foregår inde i dem.
Solsjenitsyn oplevede, hvordan kirkens
ro og ophøjethed blev angrebet under

Rasmus Kaasgaard Christiansen, Signe Paludan og Andreas Kvist 18. april 2008.
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sovjetstyret. Hvordan kirkens beroligende virkning forsvandt. Engang var
han nemlig ude for at komme til en kirke, hvor der stod en traktor inde i
våbenhuset og inde i selve kirken stod
en masse tønder olie. Et andet sted
oplevede han, at kirken blev brugt til
kornmagasin.
”Når sådan noget sker, er kirken
ikke mere et ophøjet sted”, skriver
Solsjenitsyn.-- Men netop det at kirken
er et ophøjet sted, er der en ro og en
hvile i at tænke på for os mennesker.
Der ligger en ro og en hvile i at tænke
på, at der er noget, der er højere end
det almindelige arbejdsliv. Somme tider

er det godt for os mennesker også at
kunne vende vore tanker et andet sted
hen.
Det er det kirken er til for og det er
det kirken, som også er jeres kirke, fortæller jer. Kirken fortæller, at der er en
højere mening med jeres liv. At I også
hører til hos Gud. Det bekræftes for
jer i dag på jeres konfirmationsdag. Det
er den besked, I sendes ud i livet med,
hvor der bliver nok for jer at se til og
tage jer af. Men netop ude i livet, kan
der nok blive brug for at blive hævet og
løftet op af den tanke, at der er en
højere mening med jeres liv.
Amen.

Indtryk fra et årsmøde
Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, som Lemvig Valgmenighed er
medlem af, afholder hvert år et årsmøde med indlagt generalforsamling. I år var
Vesthimmerlands Frimenighed vært, og mødet foregik under fine forhold på Himmerlands Ungdomsskole d. 31.5. - d.1.6.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen udtalte på et tidspunkt, at religion fylder for
meget i det offentlige rum. Provokeret heraf var ”religion i det offentlige rum” valgt
som tema for årsmødets 2 foredrag, hvilket jo må siges at være aktuelt i denne tid
med tørklædedebat. Den netop afgåede biskop Jan Lindhardt påviste i sit foredrag
om lørdagen, hvordan kristendommen har været med til at forme det samfund, vi
lever i nu – med folkeskole, sundhedsvæsen m.v.Vi danskere har imidlertid vænnet
os til, at troen sidder i det indre og helst ikke må kunne ses.Vi provokeres derfor
let af muslimers, men også af udenlandske kristnes mere åbenlyse måde at udøve
deres tro på. Jan Lindhardt pointerede imidlertid, at vi lever i et multietnisk samfund – ikke et multikulturelt, idet vi har et fælles sprog, en fælles skole og en fælles
religion(4,5 mio. danskere er medlemmer af Folkekirken.)
Generalforsamlingens længste indlæg var - ikke uventet – en interessant beretning
aflagt af formanden Kurt V.Andersen, Bøvling. Beretningen nåede vidt omkring: økonomi, forandringsparathed, arbejdstilsyn, præstemangel, pastoratsammenlægning,
folkelighed… Men også mange andre fandt vej til talerstolen.
Herudover var der sangtime, og om søndagen gudstjenester i Løgstør og Søttrup
Frimenighedskirker og foredrag ved Folketingets tidligere formand Chr. Mejdahl
(her var jeg ikke tilstede). Der var omkring 275 mødedeltagere, og som de dog
kunne synge!!
Ingeborg Refstrup
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Gudstjenester i Johanneskirken
Juli
6. juli
13. juli
20. juli
27. juli

7. s.e.trinitatis
8. s.e. trinitatis
9. s.e. trinitatis
10. s.e.trinitatis

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

August
3. august
10. august
17. august
20. august

11. s.e.trinitatis
12. s.e.trinitatis
13. s.e.trinitatis
Sommermøde

24. august
31. august

14. s. e.trinitatis
15. s.e.trinitatis

Kl. 9.00
Kl. 10.30 K
Ingen gudstjeneste – Højskoleuge
Kl. 14.00 Holger Knudsen - K
Se omtalen af mødet under
”Møder og arrangementer”
Kl. 10.00
Kl. 10.00 Kurt.V. Andersen - K

September
7. september
14. september
21. september

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

28. september

19. s.e.trinitatis

Kurt V. Andersen
Kurt V. Andersen - K
Kurt V. Andersen
K

Kl. 10.00 Kirkekaffe - K
Kl. 10.00
Kl. 19.30 Musikgudstjeneste, hvor
Bøvlingkoret under ledelse af Olav
Buch medvirker
Kl. 9.00

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.

Ferie og fridage:
Jeg holder ferie fra 30. juni – 21. juli. Jeg holder fri fra 28. august – 1. september samt fra den 25. september til 29. september. Embedet passes af valgmenighedspræsten i Bøvling, Kurt V. Andersen, telefon: 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)
4

Møder og arrangementer
Onsdag den 20. august kl. 14.00 – Sommermøde.
Gudstjeneste og fortælling ved valgmenighedens tidligere præst Holger Knudsen.
Søndag den 21. september kl. 19.30 – Musikgudstjeneste, hvor Bøvling
koret under
ledelse af Olav
Buch, medvirker.
Bøvlingkoret vil
synge ”Og der blev
lys”. En kantate
over de 7 skabelsesdage. Musik af
Bjarne Haahr og
tekst af Ester Boch.
Mandag den 6. oktober kl. 19.30 – Månedsmøde.
Forsvarsminister Søren Gade holder foredrag.
Søndag den 26. oktober i Kjellerup Valgmenighed.
De midt - og vestjyske valgmenigheders fælles efterårsmøde (nærmere oplysninger senere).
Mandag den 3. november kl. 19.30 – Månedsmøde.
Sangaften med sangforfatter og forhenværende højskolelærer Jens Rosendal, Sønderjylland.
Søndag den 30. november kl. 10.00 – 125 års jubilæum fejres.
Efter gudstjenesten middag på Lomborg Gymnastik og Idrætsefterskole. (nærmere
oplysninger senere).
Søndag den 14. december kl. 14.00 – Eftermiddagsgudstjeneste med
efterfølgende sang i salen.
Efter gudstjenesten vil Anette Kaasgaard Pedersen og Sidse og Svend Burchardt stå
for sang i salen.
Mandag den 5. januar kl. 19.30 – Nytårsmøde.
”Kristendommen i H.C.Andersens eventyr”. Magister Monica Papazu holder foredrag om H.C. Andersen og prædiker ved gudstjenesten.
Mandag den 2. februar kl. 19.30 – Månedsmøde.
”Anna Ancher og de danske kunstnerkolonier” ved kunsthistoriker Anne Mette
Høncke, Århus.
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Udpluk af min beretning ved
generalforsamlingen
Året har været præget af god gænge i dagligdagen, og der har været en god tone mellem medarbejdere og bestyrelse. Alle medarbejdere + koret er ansvarlige i deres
arbejde, hvilket giver grobund for en god dagligdag. Bestyrelsesmøderne er livlige og
positive, og det enkelte medlem er beredvillig og ansvarlig for de påtagne opgaver.
Rent praktisk har vi i årets løb fået gulvet høvlet af, hvilket har lysnet meget i kirkerummet. Der er fældet udgåede træer og plantet nye frugttræer, og desuden har Viggo Kallesøe drænet, så de våde pletter skulle forsvinde.Altertavlen har fået mere lys
på, så motivet står klarere. Og så er der skiftet en del sten ud i facaden, og fugningen er eftergået. I løbet af sommeren skal præsteboligen isoleres i de tre stuer, og
nordgavlen indvendig i kirken skal males.
125-års jubilæet bliver markeret 1. søndag i advent. Det er fastlagt, at vi efter gudstjenesten samles til middag og taler m. m. på Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der bliver tilmelding til arrangementet, som kommer til at koste ca. 125,- kr.
Der er tale om køb af udsmykning til kirken i anledning af jubilæet.
Der er en afklaring på udmeldinger fra sognemenighederne i Lemvig. Provsten i Bøvling har udsendt til præsterne i provstiet, at disse kun sender indbydelse til kirkearrangementer ud til sognemenighedernes medlemmer og ikke til valgmenighedernes
medlemmer. Den direkte årsag til, at emnet kom op, var, at man fra kirkekontoret i
Lemvig havde sendt invitation ud vedr. Alle Helgensdag, hvor man mindes de aføde,
til valgmenighedernes medlemmer også.
Medlemstallet er svagt vigende. Således var vi sidste år 661 medlemmer, mens vi nu
er 645. Vi er kulturelt inde i en tid, hvor de gamle grundtvigske medlemmer stadig
kommer i kirken, mens deres børn i et vist omfang ikke er optaget af, om man er
grundtvigsk eller ej. Mange unge flytter også fra egnen og kommer ikke tilbage, og på
et tidspunkt melder de sig så ind, hvor de nu er bosat. Så sangen om, at "for de gamle som faldt, er der ny overalt" holder ikke på Lemvigegnen. Desuden skal vi vænne
os til en tid, hvor man kun vil være med og betale for en ydelse, når man har behov
for det. Der er tendens til, at de unge melder sig ud af kirken, så man ikke skal betale kirkeskat, og så melder de sig ind igen, når de har behov for det: f. eks. når de skal
giftes eller have deres børn døbt. Det svarer helt til, at man ikke melder sig ind i en
idrætsforening, men køber en time i et fittnescenter. Man betaler kun for det, man
får. At være medlem af et fællesskab er kun godt, så længe, man får noget ud af det.
Der ud over er man ikke forpligtet på noget.
Ved bestyrelsesmøderne er man enige om, at vi gerne vil holde fast ved en sober
gudstjeneste, som det centrale, således som Signe formidler den.
Til slut en tak til alle, som har bidraget med en positiv og velment opbakning.
Daniel Eiler.

Efterlysning
Lemvig og Omegns Valgmenighed kan i år fejre 125 års jubilæum. Bestyrelsen har i
den anledning besluttet at lave et udvidet nummer af årets sidste kirkeblad(udgives
til oktober). Indtil videre er kirkebladsudvalget derfor udvidet med Ulla Lauritsen.
MEN udvalget skal jo ikke selv fylde kirkebladet.
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Vi efterlyser derfor medlemmer, der vil være med til at belyse Valgmenigheden fra
forskellige vinkler, f.eks. oplevelser fra din konfirmandtid, oplevelser med de forskellige præster/præstefamilier, valgmenighedens betydning i dit liv, valgmenighedens
fremtid....... Har du lyst til at bidrage til bladet, men synes, det er svært at få ned på
papir, vil vi i udvalget gerne være behjælpelige, f.eks. ved at stille spørgsmål, der kan
hjælpe på gled.
Henvendelse vedr. stof til bladet kan ske til Signe Paludan(ferie d.1.- 21.juli) eller det
øvrige udvalg(se bagsiden). Deadline for aflevering af stof til bladet er d.1.august.

Årsmødet den 13. – 14. juni 2009.
Valg- og Frimenigheder fra hele landet afholder næste årsmøde i Bøvling og Lemvig
Valgmenigheder.
Det er en weekend med foredrag, gudstjeneste, generalforsamling, sang og fornøjeligt samvær, som vi vil opfordre vore medlemmer til at deltage i..
Et mere udførligt program følger i årsskriftet for Valg- og Frimenigheder, som kommer i løbet af foråret 200.
Ulla Lauritsen

Adresseændring
Vedvarende adresseforandring bedes meddelt forretningsfører Aase Kallesøe,
Kokholmvej 5,Tørring:Tlf: 97 83 65 75, mail: ask@lemvig-vest.dk

Bemærk - Bemærk!!!!!!! Undgå dobbeltbeskatning.
Nogle medlemmer – specielt nye – har fundet fejl på deres årsopgørelser.Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på at nogle af vore medlemmer er blevet sat i kirkeskat.
Det skal vi jo ikke som medlemmer af Lemvig Valgmenighed, da vi betaler kirkeskatten direkte hertil. Derfor vil det være en god idé, at I tjekker om kirkeskatten er med
– er den det, bedes I henvende jer til Skattekontoret og få det rettet.

Gudstjeneste på
Klinkby bo- og
dagcenter
Onsdag den 30. juli kl. 14.00

Gudstjeneste på
Lemvig sygehus
Onsdag den 6. august kl. 18. 15

Gudstjeneste på
Dagcentret, lemvig
Tirsdag den 29. juli kl. 10.15
Tirsdag den 19. august kl. 10.15

Døbte:
30/3: Laura Skafsgaard Madsen,
Tørring
Maja Skafsgaard Madsen,
Tørring

Viede:
10/5: Ida Kristine Jensen og Morten
Agger, Hygum

Døde:
22/3: Klemen Kvist, Ramme
26/3: Lille Krejsler, Lemvig
27/4: Kirsten Olesen, Holstebro
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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@tdcadsl.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 Bach, Lemvigvej 57, tlf. 97 83 73 20
E-mail: bach_nanna@hotmail.com
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
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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).

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 1. september 2008.

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

