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Stoppet i stjålet bil
STRUER: En 32-årig mand fra
Vinderup blev fredag stoppet
af politiet på Søndergade i
Struer, hvor han kørte i en
sølvgrå Mitsubisti Lancer, som
var meldt stjålet af bilens ejer
i Vejle.
Den 32-årige mand fra
Vinderup blev stoppet af
politiet klokken 17.45, og
politikommissær Lilian
Jensen fra Midt- og Vestjyllands Politi formoder, at det
skete, fordi politet har fået en
automatisk nummerpladeaflæser til rådighed, som gør det
muligt at opfange de stjålne
biler i trafikken.

320 kirkegængere
fejrede 125 års jubilæum
Søndag blev Struer Kirkes jubilæum markeret med en gudtjeneste,
hvor blandt andet biskop Henrik Stubkjær stod for prædiken.

Biskop Henrik Stubkjær (til
venstre) deltog i søndagens
jubilæums gudstejenste i
Struer Kirke. Foto: Johan
Gadegaard
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STRUER: Det er først i næste
weekend, at landets kirker for
alvor bliver fyldte, når landets
præster læser juleevangeliet
op den 24. december. Men i
weekenden var der godt fyldt
i Struer Kirke. 320 kirkegængere valgte nemlig, at deltage
i gudstjenesten som markere fejringen af Struer Kirkes
125 års jubilæum.
14 præster fik i procession
med faner og biskop Henrik
Stubkjær samt provst Carsen
Hoffmann i spidsen.
Selve gudstjenesten blev
fortaget af de fire præster fra
Struer Kirke, mens biskop
Henrik Stubkjær stod for prædiken.
- Biskoppen tog udgangspunkt i dagens tekst om Johannes Døberen og Struer
Kirkes historie, og det, at der
er sket noget nyt i hvert årti.
Kirken er blandt andet blevet udvidet, der er kommet

klokkespil, og senest er der
kommet et kirkehus, fortæller
siger Ejler Kærvang, der er menighedsrådsformand.
Der er plads til 550 personer i Struer Kirke. Efter selve
gudstjenesten blev der holdt

taler i kirken, da kirkehuset
var for lille til, at alle interesserede kunne deltage.

Historien og r fremtiden

- Det er normalt godkendt til
150 gæster, men vi havde fået

en dispensation fra brandvæsnet, så vi i dag kunne
være 200. Alligevel var der
ikke plads til alle dem, der gerne ville med, og derfor blev vi
enige om at holde alle talerne
i kirken, siger Ejler Kærvang,

der fortæller, at der i kirkehuset var et lille tragtement samt
kirkekage og kaffe og te.
- Der var helt fyldt, så vi
holdt fejringen i kirken, siger
menighedsrådsformanden,
der er tilfreds med, at så mange mødte frem.
- Det er snart jul, og mange
har sikkert travlt, så vi er glad
for, at så mange alligevel ville
være med til at fejre jubilæet,
siger Ejler Kærvang, der mindre om, at jubilæet lige så meget er en mulighed for at se
fremad.
- Vi har en historie som er et
godt grundlag, når vi kigger
fremad og tænker på, hvad
der fremover skal ske omkring Struer Kirke, siger han.

Biskoppen på Venø
KIRKE
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VENØ:En fyldt kirke og pavillon overværede søndag eftermiddag den højtidelige genindvielse af Venø Kirke under
ledelse af biskop Henrik Stubkjær og sognepræst Per Mikkelsen.
Kirkesølvet blev i procession båret ind i kirken af menighedsrådet, og biskoppen ud-

førte genindvielsen og holdt
en tale til kirken, inden Per
Mikkelsen stod for afvikling af
selve gudstjenesten.
Gudstjenesten blev afholdt
i et fantastisk lys, som trængte
gennem antikglasset i vinduerne og ramte de nykalkede
vægge, og da organist Hans
Sørensen spillede på det restaurerede orgel, der har fået
tilført en subbas og altså 21
ekstra piber, var det helt tydeligt, at orglet har fået meget større dybde i lyden.

Menighed og de mange gæster udtrykte da også stor glæde og tilfredshed med resultatet og glæder sig nu bare over
at kunne vende tilbage til
den gamle middelalderkirke.
Efterfølgende deltog 85 fra
sognet samt gæster i en reception på Venø Kro, og allerede
mandag er der tre gudstjenester, hvor den største vil blive
gudstjenesten for Venø Efterskole med cirka 90 deltagere.

Ib Agger, søn af Knud Agger, ser her med sin kone, Vibeke, og
datteren Nana, foran sin fars billede. Foto: Christian Mortensen

Se hvad en skurebørste kan gøre
KIRKE

Hærværk på bil

Frede Stengaard

STRUER: I løbet af natten
mellem lørdag og søndag
der begået hærværk på
en Citroën C5, som var
parkeret i Ådalen i Struer.
Politiet oplyser, at ejeren
af bilen fandt den med et
punkteret baghjul, og at der
formentlig er stukket en
kniv ind i dækket.
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Biskop Henrik Stubkjær stod sammen med sognepræst Per Mikkelsen for søndagens nadver, da
Venø Kirke blev genindviet efter en større ombygning, som blandt andet omfattede en udskiftning
af altertavlen med et billede fra 1970 af Knud Agger. Foto: Christian Mortensen

VENØ: Ib Agger havde inden
genindvielsen af Venø Kirke
sit første møde alterbilledet, som er malet af hans far,
Knud Agger i 1970, og Ib Agger havde både kone, Vibeke,
og datteren Nana med.
De havde ikke tidligere set
dette maleri fra 1970 af Ib Aggers far, da det umiddelbart
efter, at det blev malet, blev
købt af Ny Carlsbergfondet.
Men Ib Agger fortalte, at det
var svigerdatteren Vibeke, der
vakte Knud Aggers interesse
for at male efter sten, deres
struktur og farveflader.
Disse blev forstørret op, og

med Hans Edvard Nørregaard-Nielsens ord ledes tankerne mod Mælkevejen og andre
steder i universet.
Ib og Nana Agger var efter
have dvælet foran billedet
oppe og røre ved maleriet, for
at mærke den specielle teknik,
som Knud Agger brugte.
Når dagens arbejde var
gjort sluttede han med at tage
en skurebørste og køre rundt
i det nymalede. Han opnåede
ved sine farver og sin teknik,
at farven kom indefra, og under genindvielsen af Venø Kirke søndag eftermiddag blev
det også tydeligt for alle, der
deltog, at lyset det udsendte
blev kraftigere, jo mere man
betragtede maleriet. Det blev
derfor et stort og bevægende
møde for familien Agger.

