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VI SAMLER STADIG IND TIL KIRKEN
I CAMEROUN I AFRIKA

Det har vi også gjort i 2010 & 2011

Indsamling til Sognets YM-projekt.
Sådan står der 10 gange om året i vores
gudstjenesteliste. YM står for Ydre Mission
– altså det, at vi ønsker at bringe evangeliet
om Jesus som Guds Søn ud til stadig flere
mennesker. De sidste to år har vi støttet
den lutherske brødrekirke i Cameroun gennem Mission AFRIKA – et af
folkekirkens missionsselskaber. Det er blevet til omkring 60.000 kr. som
vi har brugt til at bygge to nye toilethuse på en stor skole, og forsyne et
nybygget gæstehus med døre og vinduer.
Der ud over har 6 personer her fra sognet
været en måned på besøg hos kirken - og
hjulpet til i forskellige sammenhænge.
Og i samarbejde med Y’s Men’s Club i
Lemvig har vi sendt en hel container af
sted derned med brugte skolemøbler.
De er nu nået frem og på billeder her er de ved at tømme lastbilen, som
bragte møblerne fra havnen og op til kirkens område.
Det vil vi gøre i 2012
Menighedsrådet har besluttet, at vi også her ved indsamlingerne i 2012
vil støtte kirkens arbejde – nu på to fronter.
1. Støtte til gadebørns skolegang
Kirkens driver et arbejde for omkring 25 gadebørn, og til den BørneYM-dag, vi havde sidst i januar i år, samlede vi omkring 2.200 kr. ind til
støtte til deres skolegang.

MARTS/APRIL

LEMVIG

HELDUM

Søndag den 25.

10.00 Birgitte Krøyer

09.00 Birgitte Krøyer

Kirketaxi: 97 82 24 24
Onsdag den 28.
Påskegudstjeneste

Torsdag den 29.
Søndag den 1.
Palmesøndag

Kirketaxi: 97 82 14 15
Tirsdag den 3.

Torsdag den 5.
Skærtorsdag

Kirketaxi: 97 82 24 24

Nadver

10.00 Birgitte Krøyer
19.30 Påskekoncert
Påskegudstjeneste
Ved Lemvig Kirkes Ungdomskor.
for dagplejere og
Dirigent: Erling Lindgren
daginstitutioner
17.00 Babysalmesang
afslutningsgudstjeneste
10.00 Birgitte Krøyer
10.00 Poul Erik Knudsen
Familiegudstjeneste
KIRKEKAFFE
Inds.: sognets YM-projekt
15.30 Påske-ældre gudstjeneste
ved Birgitte Krøyer
19.30 Gospell-koncert
med Linda Andrews &
Aarhus Gospell-kvartet
19.30 Birgitte Krøyer
10.00 Birgitte Krøyer
Inds.: Samvirkende Menighedsplejer

På søndag
… er det Maria Bebudelses Søndag
Denne søndag er den 5. søndag i fastetiden, og her - hvor vi nærmer os
afslutningen på Jesu virke på jorden - standser vi for en stund op ved
begyndelsen. Vi er ca. 9 måneder fra jul, og centrum i gudstjenesten
er budskabet om englen, der opsøgte den unge pige Maria i Nazareth
- for at fortælle hende, at hun havde fundet nåde for Gud og ved Guds
Ånds hjælp, og skulle føde Guds Søn til verden.
Det er ikke fordi Maria forstår, hvad det betyder – men hun forstår, at
Gud har noget for med hende og da hun tager det til sig med ordene:
”Lad det ske mig efter dit ord”. Da er det, at lovsangen bryder frem
hos hende – den lovsang som er denne søndags tekst ifølge evangelisten Lukas, kap. 1,46-55: ”Min sjæl ophøjer Herren og min ånd fryder
sig over Gud, min frelser! Han har set til sin ringe tjenerinde.”
Guds frelse var på vej til menneskene – Gud, det var før al tid, ønsker
ved sin søn at sikre sig menneskers frelse i al tid – ja til evig tid.

Vel mødt til gudstjeneste og fest
Kordegn Leif Fink og Kordegnevikar
Else Mogensen, e-mail: lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, tlf. 97 82 07 86

En evangelist er en person, som sammen med sin familie beslutter sig
for at flytte ind i en landsby eller et område, hvor kirken ikke før har
været. De får hjælp til at købe et stykke jord, og begynder så at etablere
sig med et hus eller en hytte her. De begynder at dyrke jorden - og får
deres primære udkomme heraf. Og de begynder at fortælle om evangeliet, de viser film om Jesus, de snakker med folk, udfører måske en
sundhedsopgave og gradvist får evangeliet fodfæste et nyt sted.
Kirken støtte evangelisternes arbejde med, hvad der svarer til 2.500
danske kr. om året i tilskud - og for omkring 2.500 kr. korn og andre
naturalier. Med andre ord kan en evangelist udføre sit arbejde et helt år
for 5.000 kr. Vi håber, at der gennem det-te års indsamlinger vil lykkes at
samle et pænt beløb ind til dette arbejde helt ude i kirkens yderområder.
Besøg hos Moussa Marcel – en evangelist i landsbyen Sitti Birli
Moussa Marcel har slået sig ned med sin hustru og sine efterhånden 7
børn - lige i udkanten af landsbyen. Her har han boet nogle år og opnået
stor respekt omkring sit og kirkens arbejde. Marcel har mange talenter,
som han tager i brug i evangeliets tjeneste for at hjælpe og støtte det hele
menneske.
Da han i sine unge år var soldat i hæren, fik han sig en uddannelse som
samaritter. Det bruger han aktivt i sit arbejde, således at mange men-

Mødekalender

Kirkekalender
Maria Bebudelses Søndag

2. Støtte til kirkens evangelister
Men det er den lutherske brødrekirkes eget stærke ønske, at vi her i
Lemvig støtter de evangelister, som kirken har udsendt til områder i
Cameroun, hvor evangeliet endnu ikke er kendt, og hvor der endnu ikke
er bygget kirker. Derfor går resten af årets indsamlede beløb til denne
gren af kirkens arbejde.

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag tillige 15-17 - Mandag lukket

nesker opsøger ham for medicinsk behandling
og for råd og vejledning. På et tidspunkt
modtog han en motorcykel, og på den har han
ofte kørt patienter de omkring 45 km. til det
nærmeste hospital. Han uddeler ofte medicin
og myggenet for at bekæmpe nogle af de
værste sygdomme i områder: tuberkulose og
malaria.

Marcel er vokset op blandt et kvægnormadefolk kalder Fulanerne.
Derfor kan han tale deres sprog - og han færdes blandt dem, og mange
kommer til ham fra dette folk for at få råd og vejledning.
Flere gange om ugen laver han møder i sit hjem - og i et lille hus, som
han har fået lov at bygge i en anden landsby. Her synger han og spille på
en form for afrikansk guitar, han spiller musik fra radio og viser film om
Jesus fra en primitiv filmfremviser. Mange har mødt en ny frihed i det
kristne evangelium gennem Marcels arbejde, og flere er blevet døbt som
følge heraf. Langsomt er kirken ved at få et nyt fodfæste.
Vi ønsker Guds velsignelse til Moussa Marcels arbejde - og til det arbejde, som udføres af alle kirkens evangelister.
En fremtid i venskab?
Det er muligt, at forbindelse til kirken i Cameroun udvikler sig til en fast
venskabsforbindelse med en af kirkens menigheder – herom senere på
foråret.
Poul Erik Knudsen
sognepræst

Fokus
Resultatet af

Onsdag den 21. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene

SOGNEINDSAMLINGEN

Onsdag den 21. kl. 19.30
Alle Hjem. De fire kredse mødes i hjemmene – hos:
Ruth og Knud Pasgård, Kondorvej 38, 9783 6166
Marie og Svend Thøgersen, Mattrupsvej 21, 9782 1835
Marie og Niels Hosbond, Søtoft 2, 9786 3060
Anne Grethe og Gunnar Nielsen, Anders Thuborgs Vej 13, 9782 0270

til Folkekirkens Nødhjælp
i Lemvig og Heldum sogne.
Ved Sogneindsamlingen søndag den 4. marts blev
der - alt i alt - indsamlet:

23.784 kr.

Torsdag den 22. kl. 10.15
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Birgitte Krøyer, Lemvig: ”Når livet springer ud”
Torsdag den 22. kl. 19.30
Luthersk Mission - møde i Kirkehuset.
Vi får besøg af Gideonitterne
Onsdag den 28. kl. 19.00
Indre Mission. Kredsmøde i Lomborg kirke.
Prædikant: Redaktionschef Holger Skovenborg – og i Lomborg Missionshus
kl. 20.15. Holger Skovenborg taler over emnet: ”Hold faste med glæde”

Vi siger mange tak
for alle bidrag - og
for indsamlernes store
indsats.
Lemvig og Heldum
Menighedsråd
Poul Erik Knudsen
indsamlingsleder

Torsdag den 29. kl. 10.15
Lærer Ruth Kirkedal, Nørre Nissum: ”Marta, Marie, Marta Marie, Mine og
Cathrine – om mine bedstemødres barske livsvilkår - del 2”.
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK’s voksenaften i Ågade 5. Emne: ”Grundtvigs salmer – især
påskesalmer”. Foredragsholder: sognepræst Kaj Mogensen, Svankjær

PÅSKEGUDSTJENESTE
FOR BØRN i Lemvig Kirke
Onsdag den 28. marts 2012 kl. 10.30
For børnehave- og dagplejebørn.
• Hvad betyder påske?
• Hvem er disciplene?
• Døde Jesus virkelig?
• Vi finder svar i påskegudstjenesten for børn!
Kirkegårdskontorer
Lemvig: 97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

Sognepræst Birgitte Krøyer
tlf. 97 82 01 68 – træffes efter aftale
e-mail: bikr@km.dk

2 PÅSKEKONCERTER
HELDUM KIRKE

Onsdag den 28. marts kl. 19.30
Lemvig Kirkes Ungdomskor
Erling Lindgren, korledelse og orgel
Fri entré

LEMVIG KIRKE

Tirsdag den 3. april kl. 19.30
Linda Andrews (vinder af X Factor 2009)
Aarhus Gospel Kvartet
Entré 100 kr.
Sognepræst Poul Erik Knudsen
tlf. 97 82 01 81 - træffes efter aftale
e-mail: pekn@km.dk

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
tlf.: 23 45 94 92 - Træffes efter aftale
e-mail: smh@lemvigkirkerne.dk

