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Julemiddagen er reddet 

Kirkekalender

På søndag

Mødekalender

AnnonceKirkeNYT
Lemvig & Heldum Sogne Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kordegn Tina Nørgaard og Kordegnevikar 
Monica Kynde Hvas, e-mail: lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, tlf.  97 82 07 86

Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

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

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

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

Fokus

Kordegn søges 
til Lemvig og Heldum sogne       
Stillingen som kordegn for Lemvig og Heldum sogne bliver 
ledig og ønskes besat snarest.  

Ansøgningsfrist er mandag den 23. november 2015 kl. 12.00.

Hele stillingsopslaget kan ses på www.lemvigkirkerne.dk, 
og stillingen kan kun søges på baggrund af det fulde opslag. 

Tirsdag den 10. kl. 19.30
Foredragsaten i Kirkehuset  
ved teolog og psykoterapeut Ilse Sand, Sabro  
” Særligt sensitiv – om at hjælpe andre og tage vare på sig selv”

Onsdag 11. kl. 19.30 
Indre Mission i Klippen ved valgmenighedspræst Jon Poulsen, 
Gjern 

Torsdag den 12. kl.10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset. Havnedirektør Jesper Holt 
Jensen, hyborøn: ”hyborøn Havns historie”

Tirsdag 17. kl. 14.30 
Indre Mission: Tirsdagssamvær/seniormøde i Klippen

Onsdag den 18. – lørdag den 21. kl. 19.00 (hver dag) 
Luthersk Mission – møderække i Kirkehuset 

Onsdag 18. kl. 19.30
Indre Mission: Bibelkredsene samles i hjemmene

Onsdag den 18. kl. 19.30
Alle Hjem mødes i hjemmene hos:
Kreds 1: Anna Marie West, Skovvej 12
Kreds 2: Inga Maarbjerg, Knud Eels Vej 8
Kreds 3: Solveig og Carl Pedersen, Niels Bjerres Vej 5
Kreds 4: Birthe og Kaj Gøtzsche, Voldgade 20

Torsdag den 19. kl. 10.00
Ingen Dagligstue – konirmander i huset

Præstembedet er vakant

Ansøgning om Julehjælp
Det er muligt at ansøge om julehjælp  
hos Lemvig Velgørenhedsselskab.

Af ansøgningen skal fremgår begrundelse,  
økonomiske forhold og om der søges andre  
julelegater. 
Ansøgningsskema findes på www.Lemvigkirkene.dk  (ligger på 
forsiden), men kan også afhentes på Kirkekontoret, Torvet 10.

Ansøgningsfristen er fredag den 20. november.

Ansøgningen sendes til: 
Kirkehuset, Att. sognepræst Birgitte Krøyer,
Torvet 10, 7620 Lemvig.

Økonomiske bidrag til hjælp til julehjælpen modtages også gerne. 

Lemvig Velgørenhedsselskab
v. Poul Erik Knudsen, provst/Birgitte Krøyer, sognepræst

NYT om ansatte
Sognepræst Birgitte Krøyer er pr. 1. november 2015
udnævnt til kirkebogsførende sognepræst og begravelses- 
myndighed i Lemvig og Heldum sogne.

Kordegnevikar Else Mogensen er pr. 31. oktober 2015 gået på 
pension, og i hendes sted er ansat Monica Kynde Hvas.

Kordegn Tina Abildtrup Nørgaard har pr. 30. november 2015
opsagt sin stilling p.gr.a. ansættelse andet sted.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

Vi smøger ærmerne op endnu engang og tager fat på 
forberedelserne til ”den søde juletid”; også i kirkehuset, hvor 
vi igen vil indbyde alle, der har lyst, til at deltage i en festlig og 
stemningsfuld juleaten i et godt fællesskab. 

Juletid er traditionstid
Som allerede nævnt er en af de vigtigste faktorer nu på plads; 
nemlig julemiddagen. Men maden gør det ikke alene, så derfor 
går vi snarligt i gang med at holde møder, hænge plakater op 
i byen, samle gaver ind til pakkeleg og – en større post – inde 
frivillige til at hjælpe både før og på selve juleaten. 

Varme og fællesskab
Noget af det, som man bliver lidt overvældet af, når vi holder 
juleaten i kirkehuset, er den varme og det fællesskab, der 
ganske naturligt opstår mellem dem, der vælger at holde jul 
hos os. Det er en stor glæde at være med – både som gæst og 
som frivillig. Allerede når man træder ind ad døren, mærker 
man den gode stemning - hvad enten man vælger at komme 
allerede til etermiddagskafen kl. 14.30 eller først dukker op 
kl. 16.15. Kort hereter åbnes dørene til den lot pyntede sal 
med det ine juletræ i midten og smukt pyntede borde hele 
vejen rundt, og på dette tidspunkt breder der sig en skøn dut i 
hele kirkehuset – en dut af julemad, så tænderne løber i vand. 
Traditionen tro serverer vi andebryst og medisterpølse – med 
alt hvad dertil hører af lækkerier. 
Men før vi spiser, vil musikken fylde os, og vi synger 
julestemningen ind med nogle julesalmer. 

Det glade budskab – endnu engang
Dét, vi alle sammen samles om juleaten, er jo evangeliet 
om Jesu fødsel, og dette glade budskab kan vi alle – også 
vore gæster i kirkehuset – blive en del af. Eter at vi har nydt 
etermiddagskafen med hjemmebagte småkager, er alle, som 
har lyst, velkomne til at deltage i julegudstjenesten i Lemvig 
Kirke.

Ingen jul uden hjælpende hænder
Et arrangement som ”Jul i Fællesskab” kan ikke lade sig gøre 
uden en stor lok frivillige, som ved fælles hjælp – og med godt 
humør – skaber de rette jule-rammer, så det kan lade sig gøre 
at indbyde unge som gamle til en god juleaten. 
Det er de frivillige, som får alle (h)julene til at dreje; de 
frivillige, som hjælper med f.eks. at hænge plakater op, pakke 
gaver ind, dække borde, servere mad, snakke, dele julegaver 
ud, læse julehistorie, snakke lidt mere, spille pakkespil, 
servere kafe og julegodter – ja, i det hele taget være en del af 
festen. Dette mangler vi måske DIG til – eller måske kender 
du én, som skal have et skub i vores retning? Hvis du har lyst 
til at give en hånd med, så er du velkommen til at kontakte 
sognemedhjælper Kirsten Vindum, smh@lemvigkirkerne.dk / 
tlf. 2345 9492.
Vi glæder os til at endnu engang at være til stede juleaten – 
med det glædelige budskab og et godt tilbud, som er åbent for 
alle. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum 

Julemiddagen til ”Jul i Fællesskab” er ”i hus” … eller i hvert fald bestillingen, og 
det gælder både den varme mad og ris a’la mande til dessert. Så langt så godt!

 

NOVEMBER. LEMVIg KIRKE: HELDuM KIRKE:

Søndag d. 15. 10.30 Poul Lilleør 9.00 Poul Lilleør
24. søndag                                Indsamling: Venskabsmenighed
efter trinitatis
Kirketaxi 
97 82 24 24 

Søndag d. 22. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag                                        Indsamling: Areopagos
i kirkeåret
Kirketaxi 
97 82 14 15 
 
Torsdag d. 26. 17.15 Birgitte Krøyer
 Meditationsgudstjeneste
 
Søndag d. 29. 10.30 Knud Nyboe 16.00 Birgitte Krøyer
1. søndag i advent Rasmussen ”Syng advent ind”
Kirketaxi   – salmesangs-gudstjeneste
97 82 24 24               Indsamling: Lemvig Velgørenhedssel-skab

Dåb
Døbt i Lemvig kirke d. 18.10 

Augusta Margrethe Borg Christensen, Bækkelundvej 11, Rom

Døbt i Lemvig kirke d. 25.10 
Agnes Thue Demming, Gentofte

Døbt i Lemvig kirke d. 31.10 
Laust Noam Nyvang, Torvet 13, Lemvig 

 

 

…er det 24. søndag efter trinitatis. 
I søndagens evangelium (Matt 9,18-26) mødes Jesus først af 
en synagogeforstander, som kaster sig ned foran ham og siger 
”Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, 
så vil hun leve” – og bageter af en kvinde, der havde lidt af 
blødninger i 12 år, som siger: ”Bare jeg rører ved hans kappe, 
bliver jeg frelst”.
Enhver bare nogenlunde normal ved, at begge dele er lige 
håbløse. For når døden er indtrådt, så træder den ikke til bage. 
Og kvinden, som må have prøvet det meste eter at have blødt 
i 12 år, burde da også videre bedre end at tro, at det vil kunne 
klarer bare ved at røre en forbipasserende mands kappe?
Men den dag er det det såkaldte normale, der tager fejl – og 
dem, der tør blive ved med at håbe, der får ret. Dem, som 
håber på trods af alt, hvad de ved, der får ret. For det er sådan 
det er – hvis man skal tro søndagens evangelium og resten af 
historien om Jesus. Det er håbet og troen, der får ret.

Velkommen til gudstjeneste!

  

 


