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Grundtvig og salmerne
Grundtvig forbinder vi med mange ting.
Blandt andet med højskoletanken og
det danske demokrati. Men allermest
forbinder vi Grundtvig med hans mange salmer. Grundtvig var en uhyre produktiv salmedigter.
Grundtvig skrev sine salmer til den
danske gudstjeneste. Han mente, det
var nødvendigt med nye salmer. De
”gamle salmer” (Luthers, Kingos og
Brorsons salmer), var efter Grundtvigs
mening ubrugelige, hvis de ikke blev
omarbejdet. Det var ikke mindst Kingos salmer, der blev sunget til gudstjenesterne i Grundtvigs unge år. Kingo
skrev salmer på den måde, at han genfortalte bibelhistorie indtil det sidste
vers. Det sidste vers i Kingos salmer er

Grundtvigportræt fra 1843 malet af C. A.
Jensen.
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en syndsbekendelse, som den, der synger salmen, gør til sin egen syndsbekendelse i og med han/hun udtaler
ordene, når de synges. For Grundtvig
skal en salme ikke være en syndsbekendelse. En salme skal være lovsang.
Salmesangen skal fremstå som menighedens tak for det kristelige budskab
om frelse, som lyder i gudstjenesten.
De salmer, der udtrykker den kristendomsopfattelse, at livet her på jorden
blot er en forberedelse til livet efter
døden, var ifølge Grundtvig heller ikke
brugelige. For Grundtvig er Gudsriget
med Guds ubetingede kærlighed allerede tilstede her på jorden om end det
først fuldendes i Guds rige.
Nu skal alt dette ikke forstås sådan,
at Grundtvig var talsmand for, at de
gamle salmer (Luthers, Kingos og Brorsons salmer) ikke længere skulle synges. Det mente Grundtvig bestemt, de
skulle, men han ville have dem omarbejdet, så syndsbekendelsen og den
tanke, at livet på jorden ikke i sig selv
har så stor værdi, blev fjernet fra salmerne.Tillige skulle der skrives helt nye
salmer. Dem gav Grundtvig sig til at
skrive.
Fordi dåben og nadveren er de to led i
gudstjenesten, der kan føres tilbage til
Jesus selv, var det Grundtvigs opfattelse, at de to led er gudstjenestens mest
betydningsfulde led. Derfor beskæftiger
Grundtvig sig i sine salmer så meget
med betydningen af netop dåb og nadver. Dåb og nadver er de led i gudstjenesten, hvor de ord, som Jesus sagde til
disciplene også lyder til os i dag. Med
andre ord ved dåben og nadveren bli-

ver de samme ord sagt til os, som til
disciplene dengang. Løftet om evigt liv
og tilgivelse lyder til os ved dåben og
ved nadveren, som det lød til disciplene
dengang. Prædikenen var for Grundtvig
vigtig, men ikke så vigtig som dåb og
nadver, fordi prædikenen ikke er et
direkte Jesusord, men præstens tolkning af evangeliet.

digtning, i efteråret 1837, kunne han
udgive ikke mindre end 401 salmer.
Også siden digtede Grundtvig mange
salmer og han har med sin store salmeproduktion sat et helt afgørende
præg på salmesangen i den danske
gudstjeneste.
Signe Paludan

I disse to strofer belyser Grundtvig
klart sit gudstjenestesyn:
Kun ved badet og ved Bordet
Hører vi Guds Ord til os,
Evig dog vi med Livs-Ordet
Synd og Død kan byde trods,
Thi med Ordet Aanden følger,
I Guds-Røsten livet bølger,
Rent og helligt, soleklart!
Jesus Christus, Himlens Taler,
Selv det evige Guds-Ord,
I sit Munds-Ord til os daler
Ved sit Bad og ved sit Bord;
Står vor Hjertegrund Ham åben,
Salighedens sæd ved dåben
Høstes ind ved Herrens bord
Det var i efteråret 1836, at Grundtvig
gik i gang med at digte salmer til gudstjenesten og at gendigte ældre danske
og udenlandske salmer. Allerede året
efter Grundtvig begyndte på sin salme-

Grundtvigportræt fotograferet af Ad. Lønborg
27. august 1872, fem dage før Grundtvigs
død.

Døbte:

Døde:

26/7. Frederik Noermark Hauskov,
Gudum
9/8. William August Emtkjær, Lemvig

5/7. Hans Kallesøe, Lemvig, tidligere
Nørlem
6/7. Agnes Borup Kristensen, Klinkby
17/7. Knud Aage Snejbjerg Klinkby,
Lemvig

Viede:
5/9. Rine Obel Byskov og Christian
Paakjær, Lemvig
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Gudstjenester i Johanneskirken
Oktober
4. oktober
11. oktober
18. oktober
25. oktober

17. s.e.trinitatis
18. s.e. trinitatis
19. s.e.trinitatis
20. s.e. trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 9.00
Kl. 10.30

November
1. november

Alle Helgens Dag

Kl. 10.00

8. november
15. november
22. november
29. november

22. s.e.trinitatis
23. s.e.trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. s. i advent

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 10.00

2. søndag i advent
2. s.i advent
Adventskoncert

Kl. 9.00
Kl. 19.30

3. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag

Kl. 10.00
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

December
6. december
13. december

20. december
24. december
25. december
26. december

Kurt V. Andersen - K
Efterårsmøde, Aulum.
Se nærmere omtale i bladet.

Kirkekaffe efter
gudstjenesten.
Fra prædikestolen nævnes
navnene på de medlemmer,
der er døde siden sidste
Alle Helgens Dag. - K

Kurt V. Andersen
K

Koret Troubadur ledet af
Forstander Erik Sommer, Nr.
Nissum

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.

Høstoffer
Ved høstgudstjenesten den 13. sept. 09 blev der givet 3.138,00 kr. i høstoffer.
Beløbet deles ligeligt mellem ”Børn og Unge i sorg” i Lemvig og Grundtvigs Fond.
Bestyrelsen
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Møder og arrangementer
EFTERÅRSMØDE – Søndag den 25. oktober i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed. Programmet indledes med gudstjeneste kl. 10.30 ved Kjeld
Slot Nielsen. Efter gudstjenesten middag i Aulum Fritidscenter.
Kl. 13.30 holder valgmenighedspræst Karen Marie Ravn foredraget: Parfume.
Kl. 14.45 er der kaffe, hvorefter der er en halv times højskolesang inden dagen
slutter kl. 16.00. Tilmelding sker til Signe Paludan senest den 11. oktober. Deltagelsen koster 150. kr., som betales i forbindelse med mødet. Fælles buskørsel.
MÅNEDSMØDE – Mandag den 16. november kl. 19.30.
Programmedarbejder på DR Anders Agger ”Levende mennesker, jeg har
mødt på min vej i radio og TV”.
ADVENTSKONCERT – Søndag den 13. december kl. 19.30
giver koret Troubadur adventskoncert i Valgmenighedskirken. Koret er
ledet af forstander Erik Sommer, Nørre Nissum.
Troubadour, oprettet i 1991 af Lise og Erik Sommer med korsang, orkesterspil og
dans.
Til julekoncerten i Valgmenighedskirken den 13. december vil Troubadour synge og
spille eksempler fra deres mangfoldige repertoire, men naturligvis også julemusik
fra forskellige lande.
NYTÅRSMØDE – Mandag den 4. januar 2010 kl. 19.00.
Litteratur-historiker og forfatter Anders Thyrring Andersen prædiker
ved gudstjenesten. Derefter foredrag ved Anders Thyrring Andersen.
Forførelse, tavshed og uret. Om Martin A. Hansens roman ”Løgneren”.

Fra redaktionen:
I bladets redaktion er en udskiftning undervejs, idet Sidse Burchardt efter eget
ønske er trådt ud. Til Sidse skal lyde en varm tak for hendes indsats. Sidse sad i den
arbejdsgruppe, der skabte kirkebladet i dets nuværende form tilbage i 2004/05, og
hun har siddet i redaktionen siden da. Fra næste nummer træder Anna Marie Karstoft ind i redaktionen. Anna Marie synger i kirkens kor og har tidligere siddet i
bestyrelsen.
Kirkebladet har altså haft sin nuværende form i snart 5 år. Det må derfor være relevant at spørge, om ændringer er tiltrængte. Det kan være m.h.t. indhold, skrift, fotos
i sort/hvid eller i farver osv.
Redaktionen vil gerne høre jeres mening om kirkebladets indhold og udformning.
Vi modtager – som altid – også meget gerne indlæg til bladet eller forslag/ideer
hertil.
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De Grundtvigske Valg- og Frimenigheders
Årsmøde
Som det vil være de fleste af jer
bekendt, så blev der i juni måned
afholdt årsmøde i foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.
Det var et fællesarrangement for Bøvling og Lemvig Valgmenigheder, og selve
mødet blev holdt på Bøvling Idrætsefterskole.
Det blev et velbesøgt møde med
over 300 deltagere, som fik nogle gode
foredrag, en udramatisk generalforsamling og en rigtig god middag, leveret
af Vilhelmsborg Kro.
Festaftenen blev en oplevelse for
sig. Ud over middagen var der en fin
underholdning ved Lemvig kammerkor
med Erling Lindgren i spidsen. De
præsterede en "vellyd", der fyldte hele
hallen. Der efter underholdt revy-holdet fra Bøvling, og aftenen sluttede af
med solnedgangstur til Vesterhavet ved
Trans. Solen præsenterede den aften
det vestjyske på bedste vis. Efter solnedgang var der aftensang i Trans Kirke. Mange af deltagerne gav stærkt
udtryk for, at aftenen havde været en
oplevelse ud over det sædvanlige.
Overnatningen foregik på Bøvling
Idrætsefterskole, Lomborg Gymnastikog Idrætsefterskole og hos private.
Der er grund til at bringe en stor tak
til begge skoler, fordi I stillede lokaliteterne til rådighed og sørgede for morgenmaden. Uden jeres beredvillighed
ville det have været svært at gennemføre så stort et arrangement. Også tak
til jer, som åbnede hjemmene, så alle
gæster fik et sted at overnatte.
Begge kirker var virkelig velbesøgte
ved gudstjenesten søndag formiddag.
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Sådan et arrangement kan kun lade
sig gøre, fordi der var mange frivillige
hjælpere fra begge menigheder. Der
blev ydet en flot indsats af mange, og
da mødet blev holdt i Bøvling, var det
dem, der kom til at levere de fleste
"hænder" til gennemførelsen. En STOR
tak til alle jer, der hjalp. Det blev en rigtig god oplevelse af fællesskab, fordi vi
stod sammen om arbejdet.
Og så har det været rigtig godt at
arbejde sammen med jer fra Bøvling.
Det har været dejligt, at målet for vore
bestræbelser var at løse de fælles
opgaver, som der var mange af.
TAK for hjælpen og samarbejdet!
Daniel Eiler

2-dages bustur til
Sydslesvig
På bestyrelsesmødet for nylig fremkom
der en ide om, at vi i Valgmenigheden
kunne arrangere en 2-dagestur til
Sydslesvig. Transporten skal foregå i
bus, og vi vil finde frem til et sted at
overnatte.Vi vil hovedsagelig besøge de
historiske steder, og ellers nyde fællesskabet og foråret. Turen skulle så ligge
på et par hverdage i uge 16 (midt i
april).Vi kender ikke den nøjagtige pris,
men finder vi, at der er interesse for
sagen, vil vi arbejde videre med tilrettelæggelsen. Undertegnede vil være
guide på turen. Hvis I synes, at ideen er
god, så lad os det vide. Det er selvfølgelig foreløbigt uforbindende. Der vil
komme tilmelding senere, hvis der er
interesse for turen.
Daniel Eiler.

Kirkehøjskole - 2009/2010
Tema: ”Altertavler i øjenhøjde”
3. november: Engbjerg kirke
Emne: Vandringen til Emmaus
Foredrag v/ sognepræst Karsten Christensen, Harboøre.
Foredrag v/ museumsleder Mette
Lund Andersen, Lemvig Museum.

19. november: Bøvling Valgmenighed
Emne: Den gode hyrde
Foredrag v/ valgmenighedspræst Kurt
Andersen, Bøvling.
Foredrag v/ museumsleder Gerd
Rathje, Museet for Religiøs Kunst.

www.kunstformidlingen.dk

Udstilling Lemvig Valgmenighed
i Forsamlingssalen, Kirkevej 4 - fra den 9. august - 3. november 2009
Udstillinger i salen til 3. november Peter Brandes
Peter Brandes, født i 1944 i Assens, er kendt for sine fantastiske kirkeudsmykninger i bl.a. Vejlea Kirke i Ishøj og Gamtofte Kirke på Fyn.
Lige nu er han på vej med en stor udsmykning i Roskilde Domkirke.
Desuden er Peter Brandes kendt for sine mange fine arbejder med de store fortællinger fra Antikken, den bibelske verden og litteraturen.
3. november til 21. december 2009 Tróndur Sverri Patursson
Tróndur Patursson født 1. marts 1944 i Kirkjubøur pa Færøerne.
Tróndur Patursson er i dag højt anerkendt både som maler og billedhugger, især er
han berømt for sine vidunderlige glasmalerier, hvoraf der især er grund til at fremhæve hans arbejder i Gøta Kirke (1991-1994), Torshavn Katolske Kirke (1993),
altertavlen i Tornbjerg Kirke, Odense, samt den store spejl- og glasinstallation Kosmisk Rum, der blev lavet i forbindelse med Kulturby 1996 i København.
Trondur er en særdeles eksperimenterende kunstner, der har udtrykt sig på flere
felter. Han arbejder med skulpturer og relieffer i jern, kobber og andre metaller.
Drivtømmer, forkullet træ, hvalknogler, sten og andre af naturens egne materialer
anvendes i monumentale skulpturer, hvor der lægges vægt på stoflighed, struktur
og dekorativ kvalitet.

Ferie og fridage
Jeg holder ferie fra den 7. oktober – 14. oktober. Jeg holder fri fra den 19. november – 22. november og fra den 10. december – 14. december.

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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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: Kirsten Mohr Christensen, Ingeborg
Refstrup og Signe Paludan.
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest den 15. november 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

