Syddøren
Indramningen af syddøren:
Rosenmotiver inspireret af
Brorsons salme: ”Den yndigste rose er funden”.

Lemvig
Kirke
Bodil Kaalund

Degnestolen
Sidst blev degnestolen udsmykket. Det
var i 1988. Bodil Kaalund siger: ”Det
har været magtpåliggende for mig
at søge at skabe en helhed med
mine udsmykninger. At binde
billede og rum sammen i en harmoni, der gerne skulle tjene kirken og gøre os mere åbne for at

kunne se, opleve, høre det kristne budskab.
For en kunstner er det en glæde at
blive brugt, at få lov til – i et
godt samarbejde med menighedsrådet – at medvirke
til at præge kirkens ydre og
give den en indre dimension
– så godt man nu kan.”

Det var i Lemvig kirke, kunstneren Bodil Kaalund fik sit gennembrud
som kirkekunstner. Et markant præg på kirkens indre satte hun i årene
1977-88.
Ikke mindre end 37 billeder har hun leveret til kirken, – en hel billedbibel. Hendes letaflæselige, fortællende stil passede godt
til menighedens ønsker, så da alterbillede, prædikestol, døren til sakristiet og syddøren var færdig i
1977, bad man hende fortsætte udsmykningen af
pulpiturerne ved orgelet og i nordfløjen.

Tre billeder som viser ”det evige halleluja”, engle som spiller på tamburin, harpe og trompeter.
Ønsker man at se mere kunst med Bodil Kaalund, er man velkommen
til et beøsg på Museum for Religiøs Kunst, Strandvejen 13, Lemvig

www.lemvigkirkerne.dk − en del af Folkekirken

Billederne på orgelpulpituret (fra venstre)
Altertavlen
”Se, din konge kommer til dig”, står der under alterbilledet, som viser Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag.
”Glæde og forventning var den grundstemning, jeg søgte at lægge ind i billedet, ved far-

vens og lysets hjælp, og samtidig give indtryk
af liv ved at lade figurerne være i bevægelse,
gå, bøje sig, løfte armen. Den eneste rolige,
statiske figur er Jesus, sagtmodigt ridende på
æslet. Kun han udtrykker alvor og eftertænksomhed”, siger Bodil Kaalund.

Prædikestolen
Når Jesus prædikede, fortalte han ofte lignelser og brugte
billeder fra hverdagslivet. Derfor har Bodil Kaalund valgt
motiver fra lignelserne til at udsmykke prædikestolen.
1.Sædemanden
(Mark.4)
2. Ukrudtet i hveden
(Mat.13)
3. Det vildfarne får.
(Mat.18)
4. Det ufrugtbare
figentræ. (Luk.13)
5. Den barmhjertige
samaritaner. (Luk.10)
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Døren til sakristiet
1. Duen, symboliserende
Helligånden.
2. Johannes Døberen rækker en guldring til Jesus		barnet på Marias skød.

1. ”I begyndelsen skabte Gud himlen og
jorden ….” (1.Mos.1,1)
2. Adam og Eva i Paradiset. Syndefaldet.
(1.Mos.3)
3. Kain slår sin bror Abel ihjel. (1.Mos.4)
4. Herren åbenbarer sig for Moses i den
brændende tornebusk. (2.Mos.3)
5. Moses med lovens tavler. (2.Mos.20)
6. Israelitterne danser om guldkalven.
(2.Mos.32)

Billederne på pulpitur i nordre
korsarm (fra venstre)
1. ”I begyndelsen var Ordet …” som blev
menneske, født i Betlehem. (Joh.1/Luk.2)
2. Jesus døbes af Johannes i Jordanfloden.
(Mark.1)
3-6. Jesus indstifter nadveren skærtorsdag
aften. (Luk.22)
7. Nedtagelsen af korset. (Luk.23)
8. Pinsedagen. (Ap.G.2)

7. David spiller på sin citer for Saul.
(1.Sam.16,23)
8. Job ved byporten. (Job.30)
9. Esajas kaldes til profet. “Men en af seraferne fløj hen til mig; i hånden havde han
et stykke gloende kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte
min mund og sagde: “Nu har dette rørt
dine læber, din skyld er fjernet, og din
synd er sonet.”” (Esajas 6,6f.)

