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Konfirmandtale d. 26. april 2009 i Lemvig
Valgmenighedskirke
Kære konfirmander.
Nu er vi så nået til vejs ende med konfirmationsforberedelsen. I dag er det
jeres konfirmationsdag, og jeg skal sige
noget til jer.
I rigtig gamle dage og hermed mener
jeg, da der ikke var tog og selvfølgelig
heller ikke biler, da gik man, når man
skulle et sted hen. Man kunne også
køre i hestevogn. Men så skulle man jo
have en hest, og det var ikke alle, der
havde det. Så skulle man f.eks. fra Ferring, Vandborg eller Tørring til Lemvig,
så gik man. På vejen var der milepæle,
der fortalte, hvor langt, man var gået og
hvor langt, der var at gå endnu. Så langt
som til Holstebro var det simpelthen
de færreste, der kom.
Fra den tid stammer den talemåde,
at vores liv er som en vandring. Selv om
ingen mere går eller vandrer på den
måde, så taler man alligevel stadigvæk
om livet som en vandring.
Nu er I kommet til en af de første
store milepæle på jeres vandring - i
jeres liv. Nu er det første stykke af
vejen gået – det første stykke af jeres
liv gået – barndommen er gået og
måske vil der til jeres fest senere på
dagen blive fremdraget minder derfra. -I står nu ved en milepæl i jeres liv og I
skal videre på jeres vej.
H.C. Andersens eventyr ”Klokken”
handler om en konfirmation. H.C.
Andersen beskriver konfirmationen på
denne måde: Det var konfirmationssøndag. Præsten havde talt så smukt og
inderligt. Konfirmanderne havde været
så bevægede. Det var en vigtig dag for
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dem. De blev fra børn med ét voksne
mennesker. Børnesjælen skulle nu flyve
over i en forstandigere person.
H.C. Andersen beskriver næsten
konfirmationen som en overgangsrite.
Som en drastisk og pludselig forvandling fra barn til voksen. Sådan opfatter
vi ikke helt konfirmationen i dag. Men vi
må huske på, at på H.C. Andersens tid
var konfirmationen en drastigere overgang end den er i dag. Konfirmationen
betød, at man skulle flytte hjemmefra.
Var man dreng blev man karl på en
gård, eller man kom i lære som håndværker, hvis man ikke som de få læste
videre på gymnasiet og universitetet.
Var man pige blev man ung pige i huset.
Man kaldte det at komme ud at tjene.
Indtil for ca. 100 år siden blev man
regnet for voksen, når man var blevet
konfirmeret. Man regnede ikke med
teenageårene som en overgang fra
barndommen til voksenlivet, som vi gør
det i dag. Man blev regnet for voksen
fra og med ens konfirmation.
Så drastisk en overgang udgør konfirmationen som sagt ikke i dag. I skal
fortsætte jeres skolegang og I bliver
boende hjemme et stykke tid endnu.
Men det betyder ikke, at konfirmationen ikke er forbundet med en overgangstid. I er ved at bevæge jer ind i en
ny livsfase. I går fra at være store børn
til at være teenagere eller unge mennesker. Det betyder bl.a., at I står over for
i større grad at skulle tage ansvar for
jeres liv. At skulle blive mere selvstændige og selvom det er en stor støtte at
tale med jeres forældre omkring vigtige
beslutninger og valg, så går ansvaret for
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jeres liv mere og mere fra jeres forældre til jer selv. I vil i nær fremtid skulle
tage valg og ansvar for jeres fremtid
bl.a. i form af skolevalg og uddannelsesvalg. Det vil kræve meget af jer med de
mange valg af muligheder, der findes.
Det vil kræve et stort ansvar af jer. Men
det gode ved at skulle tage ansvar er, at
man modnes og vokser af det.
Nu er det jo sådan, at vore vandringer - vore liv bliver meget forskellige.
Jeres 8 liv vil udvikle sig vidt forskelligt.
Heldigvis. Det er da godt, at vi ikke alle
vil det samme. Og heldigvis er det
sådan, at vi ikke alle kender vores vandringstur. Der var vist ikke nogen af os,
der ville ønske os, at vi lige bestemt
vidste, hvordan vort liv vil komme til at
forme sig.
Ordet konfirmation betyder bekræftelse. Konfirmation er bekræftelse på
dåben. Det vil sige, at når I om lidt
kommer op til alteret bekræfter Gud,
at han står ved det løfte, han gav jer, da

I blev døbt. Løftet om, at han vil være
med jer alle dage indtil verdens ende.
Det er betryggende at få bekræftet i
den overgangsfase, I befinder jer i. -Når I om lidt skal konfirmeres, vil der
først lyde et ganske bestemt bibelord
til jer hver især. Derefter lyder konfirmationsvelsignelsen: Den treenige Gud,
som har antaget dig til sit barn i den
hellige dåb, og gjort dig til arving til det
evige liv, han opholde dig i din dåbs
nåde, indtil din sidste stund, han give dig
bestandighed i din tro, din sjæl til salighed.
I er på vej ud i livet, som står åbent
for jer. Nu i dag ved jeres konfirmation,
hvor I er på vej på jeres vandring, bliver
det sagt til jer, at Gud står ved det, han
sagde, da I blev døbt. Han står ved løftet om, at han vil følge jer på jeres vandring. I kan trygt gå fremad. I går nemlig ikke alene.
AMEN.
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Gudstjenester i Johanneskirken
Juli
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

4.s.e.trinitatis
5.s.e.trinitatis
6.s.e.trinitatis
7.s.e.trinitatis

Kl. 9.00
Kl. 10.30 K
Kl. 9.00 Kurt V. Andersen
Kl. 10.30 Kurt V. Andersen

August
2. august
9. august

8.s.e.trinitatis
9.s.e.trinitatis

16. august

10.s.e.trinitatis

23. august

11. s.e.trinitatis

31. august

12. s.e.trinitatis

Kl. 9.00 Kurt V. Andersen
Kl. 10.00
Kirkefrokost – se omtale
Ingen gudstjeneste
Højskoleuge
Kl. 14.00 K
Sommermøde.
Se nærmere omtale i bladet
Kl. 9.00 Kurt V. Andersen

September
6. september 13. s.e.trinitatis
13. september 14. s.e.trinitatis
20. september
27. september 16. s.e.trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00 K
Kl. 19.30 K
Koncert ved Sydthy Kammerkor
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.

Ferie og fridage:
Jeg holder sommerferie fra den 13. juli - 3. august. Jeg holder fri-weekend fra den
28. - 31. august samt fridage den 18. - 19. september.

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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Møder og arrangementer
KIRKEVANDRING – Onsdag d. 29.juli er der kirkevandring i Lemvig.
Turen starter ved Heldum Kirke og fortsætter til Lemvig Kristne Center, Lemvig
Valgmenighedskirke, Lemvig Sognekirke, Hellig Kors Kirke og Nørlem Kirke. I kirkerne gøres et ophold, hvor der fortælles om kirken, synges en salme eller andet.
Turen er ca. 5 km lang og varer fra kl.18.00 - kl.21.30. Der går bus tilbage til Heldum Kirke. Pris: 25 kr.
KIRKEFROKOST – Efter gudstjenesten søndag d. 9. august opfordres alle
kirkegængere til at samles i kirkens have for at spise frokost. Medbring selv madkurven og evt. en pude, så vil bestyrelsen sørge for kaffe/the, borde og stole. Er det
mod forventning ikke havevejr, trækker vi ind i forsamlingssalen.
SOMMERMØDE – Søndag den 23. august kl. 14.00 –
Efter gudstjenesten er der kaffebord i salen med efterfølgende oplæsning.
Ketty Linneberg, Anne Marie Kaasgaard Pedersen og Anette Kaasgaard Pedersen vil
stå for musikalske indslag.
GRUNDTVIGS FØDSELSDAG – Tirsdag den 8. september kl. 17.00.
Gudstjeneste i Råsted Kirke. Prædikant Biskop Kjeld Holm, Århus. Efterfølgende
fødselsdagstale på Skærum Mølle.
KONCERT – Søndag den 20. september kl. 19.30 giver Sydthy Kammerkor
koncert i Valgmenighedskirken kl. 19.30. Entre – 40 kroner. Sydthy Kammerkor
kommer, som navnet antyder fra landets nordvestlige hjørne. Koret består af 20
sangere og har tilknytning til Vestervig Kirkemusikskole. Det er også skolens rektor, Ivar Mæland, som leder koret. Se nærmere i dagspressen med hensyn til programmet for koncerten.
HUSK UDSTILLING I SALEN
Adi Holzer indtil 9. august – Adi Holzer er født 1936 i Wien, han er dansk gift,
bosiddende i Danmark siden 1962.
Peter Brandes. 10. august - 3. november – Peter Brandes udstiller bl.a. litografier og glasmosaik.

Døbte:

Døde:

17/5.

16/05.

31/5.

Marie Mogensen Paakjær,
Hygum
August Bro Christensen,
Fredensborg

22/05.
25/05.

Ragnhild Skaaning Madsen,
Lemvig, tidligere Vandborg.
Carl Henry Press, Lemvig
Anne Kirstine Nielsen,
Lemvig, tidligere Nørlem
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Fra formanden:
Når dette blad udkommer, har vi været
igennem to store begivenheder inden
for et år. Det første - og største - var
vores 125-års jubilæum, som vi kan se
tilbage på med glæde, fordi mange var
med, og fordi dagen fik et festligt forløb
med afsløring af Westergaardenes
stenhuggerkunst, Jesper Kallesøes og
Erling Lindgrens sang: "Båndet", og festmiddagen på Lomborg Gymnastik- og
Idrætsefterskole. Sådan en god dag er
fin at have med i bagagen.
Den anden store begivenhed, som
bestyrelsen har arbejdet en del med, er
det fælles årsmøde for Fri- og Valgmenigheder i Danmark, som Bøvling og
Lemvig Valgmenigheder arbejder fælles
om. I skrivende stund er der stadig et
par uger til afviklingen, men med små
300 deltagere siger det sig selv, at det
kræver noget tilrettelægning. Med så
stor en deltagelse er der lagt op til, at
det kan blive et par festlige dage.
Jeg vil også godt lige berøre et
emne, som jeg tog op ved vores generalforsamling d. 5. april i år.
Jeg synes, der er grund til at glæde sig
over et godt kirkeligt arbejde, som har
sin tyngde i nogle gode gudstjenester,
hvor det er forkyndelsen, der er central, og hvor der bliver prædiket over
teksten. Mange steder laver man tiltag,
som skal være med til at "sælge varen",
fordi succeskriteriet er antal deltagere
ved gudstjenesten. Spørgsmålet er jo,
om det er kirkens ansvar at få folk i
kirke, eller om det ikke er det enkelte
menneske selv, der kan søge kirken.
I de senere år har der været mange tiltag rundt omkring, som skal gøre det
"spændende" at deltage i forskellige
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former for religiøse arrangementer. En
del af det minder om en tilbagevenden
til den katolske tid, som der ellers blev
gjort op med ved reformationen i
1536. Jeg kan blot nævne pilgrimsvandringer, stager i kirkerne, hvor man kan
tænde et lys for en person, "kirkeofringer" ved høsttid, hvor avlen bringes ind
i kirken osv.
Men der er også sket en ændring i
de traditionelle holdninger i kirken. Før
i tiden var de indremissionske præster
sorte og fordømmende i deres prædikener. Det er de slet ikke længere,
tvært imod, de er altfavnende og farverige i deres prædikener, men tag ikke
fejl, holdningen ved nogle af dem er
stadig, at man ikke vil trykke en kvindelig præst i hånden, vie fraskilte osv.
De Grundtvigske præster holder sig
mere til forkyndelsen af teksten, men
er mere liberale i holdningen.
Vi skal ikke "sælge billetter" til en
søndags-underholdning i Lemvig Valgmenighed. Men vi kan sagtens være
åbne og deltagende over for arrangementer af forskellig art både i kirken
og forsamlingssalen. Gudstjeneste og
andre arrangementer udelukker jo ikke
hinanden.
Daniel Eiler.
På valgmenighedens generalforsamling
Palmesøndag var der genvalg til alle
bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret
sig således:
Daniel Eiler
formand
Ingeborg Refstrup næstformand
Gustav Madsen
kasserer
Hanne Lund
sekretær
Gudmund Olesen kirkeværge
Nanna Bach
Ulla Lauritsen

Om fadervor
i skolen
For et par måneder siden kunne man
knapt åbne en avis, uden at blive konfronteret med et eller flere læserbreve
som en del af den verserende debat
om Fadervor i skolen.
Jeg var lærer i tidsrummet fra 1969
til – 1997 og har mest været beskæftiget i de frie skoler, hvor hver dag
begyndte med en salme, efterfulgt af
Fadervor og afsluttet med en sang fra
Højskole-eller Friskolesangbogen. Hele
mit arbejdsliv har jeg således været
vant til morgensang og bøn – det er
faktisk det eneste, jeg rigtig savner fra
skolelivet.
Aldrig har det været et krav til eleverne, at de skulle synge med, foldede
hænderne eller deltage aktivt i Fadervor. De kunne for den sags skyld sidde
i deres egne tanker i de små 10 minut-

ter, som samlingen varede, uden at blive forstyrret.
Som efterskolelærer oplevede man,
at kun få elever sang med i begyndelsen; men senere på året blev ”koret”
større, og de fik lært en del salmer og
sange, hvilket vi senere fik bevis for, at
de var meget glade for. Og Fadervor –
ja - det kom til at sidde på rygmarven
hos disse børn og unge, som næsten
alle var døbt, men som kom fra skoler,
hvor man i 70’erne havde afskaffet Fadervor og aldrig genindført det.
Hvad skal vi så med Fadervor? Jo,
det skal være en del af vor religiøse og
kulturelle bagage, noget vigtigt, vi altid
har med os. Det kan jo ikke nytte
noget, at hvis/når vi står i en svær situation – og den kommer vi ud for før
eller siden – at vi så først skal til at lære
det.
Fadervor skal naturligvis have sin
plads i skolen.
Ulla Lauritsen.

Guldkonfirmander 3. april 2010
Der bruges tit ordene. KEND DIG SELV-- kan du det? billedet er kun 50 år gammelt.
Vi er nogle gamle konfirmander, der synes det kunne være hyggeligt at mødes
igen. Da vi er fra hele omegnen i Lemvig havde vi ikke det store kendskab til hinanden, men derfor kan vi sagtens mødes i Lemvig Valgmenighedskirke til gudstjeneste og en lille sammenkomst evt. 4. april 2010.
Evt. kontakt til
Kabbelvej@rsst.dk,
tlf. 97 82 13 30.
Bernt Østergaard
Karen Tamberg (Jakobsen)
MORTAMBERG@mail.dk
tlf. 97 81 17 90.
Tove Larsen (Jensen)
gudenaakande@mail.tele.dk
tlf. 86 85 40 75.
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Afs.: 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

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 2009.

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

