
Hvad griber man til i helt afgørende situationer? Man bliver
tavs, fordi ord alligevel ikke slår til. Eller man giver sig til at 
synge ord, man kan � nde sig selv i, fordi de bærer en større 
mening. Da de kører medlemmerne af Hvidstengruppen ud 
for at henrette dem, synger modstandsfolkene ”Kæmp for alt, 
hvad du har kært, dø, om så det gælder”. 

En grundtone i livet
Det er vel ikke videnskabeligt bevist, at man løber bedre 
og længere med musik i ørene, men det skulle ikke undre. 
Man bliver i alt fald glad af at lytte til musik, og det styrker 
fællesskabet, når man synger sammen. Og det � k stor betydning 
for reformationen, at Luther var et gennemmusikalsk væsen, 
der spillede og sang, så det var en fryd. Og gav sig til skrive 
salmer, hvormed evangeliet kunne synges og blive til en 
grundtone, såvel i gudstjenesten som i livet. 

Martin Luther om musik og salmesang
”Musik er den skønneste og herligste gave, Gud har givet”, 

skriver Luther et sted. Og om dens gavnlige virkning skriver 
han, at ”Djævelen kender ikke til glæde, og derfor gør han 
mennesker nedbøjede. Da han ikke kan lide glade sange, 
� ygter han langt væk, når han hører musik. Han bliver ikke, 
når man synger, især ikke hvis det er kristne sange. På samme 
måde hjalp David med sit harpespil den fortvivlede Saul, da 
Djævelen plagede ham”.
Når man går til gudstjeneste i en dansk kirke, kan man da også 
altid glæde sig til, at skulle synge mange salmer. Gamle salmer 
man har sunget mange gange før. Og nye salmer, der føjer nye 
ord til, som lukker op for evangeliets frihed og glæde. 

Nye salmer skrives hele tiden
Ecclesia semper reformanda – kirken skal hele tiden reformeres. 
Det skal salmesangen også. Ikke med ét slag – men løbende. 
Om kort tid tager vi i Lemvig og Heldum kirker et nyt 
salmebogstillæg i brug. ”100 nye salmer”. Mon ikke det bliver 
til fornyelse og glæde. 

Grundtvig skabte den største fornyelse
Vi går små 200 år tilbage. Den danske konge tilkaldte en 
mand for at spørge ham til råds. For alt var blevet så trist i 
Danmark. Kongen kunne dog ikke sætte � ngeren på, hvad der 
var galt. Den tilkaldte mand – som for øvrigt var Grundtvig 
– satte straks � ngeren på det ømme punkt: Prøv og lyt, kære 
konge! Og kongen lyttede – men kunne ingenting høre! Det er 
just problemet, sagde Grundtvig, for der er ingen, der synger 
længere. 

Det var en kritik af den daværende salmebog og årsagen til, 
at Grundtvig tog fat på sit store sangværk, der skulle bringe 
sangglæden tilbage. Så vågn da op, min sjæl, bryd ud med 
lovsangs røst, og pris din Gud, din skaber og genløser. 

Og med denne salt-
vandsindsprøjtning til 
den folkelige sang, vok-
sede atter glæden ved 
fællessangen i kirken; i 
skolen og i alle tænke-
lige folkelige sammen-
hænge. 
Men er sangen igen ved 
at forstumme?

Så syng da Danmark, 
lad hjertet tale! 
Det spørgsmål  vil man-
ge sikkert � nde absurd, 
når man ser de mange, 
der strømmer til au-
ditions for X-Factor og 
lignende programmer 
til underholdning for 
os seere og lyttere. Men selv kan man komme helt ud af vane 
med at synge, så man bliver fremmed, måske lidt bange for 
sin egen sangstemme. Jeg undrer mig i alt 
fald over, at mange slet ikke synger med på 
salmerne til bryllupper og andre kirkelige 
handlinger. Og en del åbner ikke salmebogen. 
Ikke just af modvilje. Noget har bare taget 
livet af den sangfugl, man har gemt i sit bryst. 

Så syng da Danmark, lad hjertet tale! 

Ved Kim Eriksen – sognepræst
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Kirkekalender

Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset
Torsdag d. 20. april  kl. 10.00

På søndag

Mødekalender

 

…er det 1. søndag efter påske. 
Disciplene er samlet igen. Da kom Jesus, mens dørene var 
lukkede – ikke bare dørene til gaden, men også sindets 
døre - og han stod midt iblandt dem og sagde: ”Fred være 
med jer!” (Joh 20,19-31).
Jesus kom til dem gennem de lukkede døre og åbnede døre 
i deres sind. For Guds fred er ikke at få fred for hinanden, at 
blive fri for hinanden og blive ladt i fred. Den er heller ikke 
at få fred fra, at blive befriet fra livets mange genvordighed-
er. Det er at � nde fred med sig selv og hinanden. Ikke ved at 
� ygte fra livet. Ikke ved at lukke livet og de andre ude, men 
midt i livet. Midt i livet med alle dets opgaver og krav, med 
al dets larm og uro.
Velkommen til gudstjeneste – og når vi går derfra igen, 
er det med Guds fred i ryggen, vi sendes ud i livet igen.

APRIL/MAJ:: LEMVIG: HELDUM: 

Søndag d. 23.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
1. søndag e. påske                  Indsamling: Venskabsmenighed   
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Torsdag d. 27 17.00. Meditations-
 gudstjeneste ved 
 Birgitte Krøyer 
Søndag d. 30.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
2..søndag e. påske                    Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 14 15

Søndag d. 7.  10.30 Erik Bitsch 10.00 Birgitte Krøyer
3. søndag e. påske  kon� rmation
Kirketaxi:   Kirkeka� e
97 82 24 24           Indsamling: Sognenes YM-projekt

APRIL
Tirsdag d. 18. kl. 14.30 
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde.
Tirsdag d. 18. kl. 17.00 – 19.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Tirsdag d. 18. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Kim Eriksen: ”Jakob Knudsens liv og forfatterskab. 
Engang på alles læber – nu kun husket for en morgen- 
og en a� ensang.
Onsdag d. 19. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Seniorkonsulent Per Weber, Hinnerup 
”På vej med fremtid og håb”.
Onsdag d. 19. kl. 19.30
Alle Hjem. Møde i de � re kredse.
Torsdag d. 20. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognepræst Leo To� gaard, Nr. Nissum: ”Bonhoe� er”.
Torsdag d. 20. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Ole Lønborg, Ølgod.
Lørdag d. 22. kl. 15.00 – 19.00 
Indre Mission i Klippen. Fødselsdagsfest.
Onsdag d. 26. kl. 19.30
Indre Mission og Luthersk Mission i Klippen. 
Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg 
” Det handler ikke om mig 1”.
Torsdag d. 27. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Borgmester Erik Flyvholm: ”Byfornyelse og 
havneudvikling i Lemvig”.
Torsdag d. 27. kl. 19.30
Luthersk Mission og Indre Mission i Kirkehuset. 
Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg 
” Det handler ikke om mig 2”.
Fredag d. 28. kl. 18.00
Kirkemarked

Sognepræst Leo To� gaard, Nr. Nissum: ”Bonhoe� er”.

Foredragsaften i Kirkehuset
Tirsdag d. 18. april kl. 19.30
Kim Eriksen: ”Jakob Knudsens liv og forfatterskab. 
Engang på alles læber – nu kun husket for en morgen-
og en a� ensang.

Dræb ikke en sangfugl
Så syng da Danmark og lad hjertet tale

 
Fokus

Meditationsgudstjeneste 
i Lemvig Kirke
Torsdag d. 27. april kl.  17.00  
ved Birgitte Krøyer. 
En stille stund med bibellæsning, re� eksion, 
salmesang, bøn velsignelse og stilhed

N. F. S. Grundtvig, Danmarks store 
salmedigter

Martin Luther og musikken

Nyt salme-
bogstillæg

           -
-

 

 
 

Læs mere om 
brochuren på 
www.vejkirke.dk.
Brochuren kan 
også downloades fra 
www.lemvigkirkerne.dk

 

Vejkirkebrochure 
Igen i år er Heldum Kirke sammen med 
� ere lokale kirker med i vejkirkebrochu-
ren. Brochuren for Jylland fås i Kirke-
huset og i Heldum Kirke. I brochuren 
kan man se, hvor kirkerne ligger. Der er 
en kørselsvejledning og oplysninger om 
bl.a. kirkernes åbningstider, seværdighe-
der, faciliteter og hjemmesideadresser.

 
 

   


