
 

 

 

 

Kirkekalender

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

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
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

Sognepræst Kim Eriksen
tlf. 97 82 01 81 - 21 30 39 03
- træffes efter aftale e-mail kje@km.dk

På søndag

Mødekalender Fokus
Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset
Torsdag 10. marts kl. 10.00
Godsejer Kirsten Carstensen, Kabbel “Ulf Hjerl Carstensen
- en livsvandring”

…er det Maria Bebudelses Dag. 
Og så ved vi, at julen kommer om 9 måneder, eller vi mindes 
inden Påsken om, at den Jesus, der nu går sin skæbne i møde, 
er alt det, et menneske er, og alt det, Gud har valgt at ville være 
i det øjeblik, det sker. Når menigheden på søndag med Maria 
synger lovsang (Luk. 1,46-55) – min sjæl ophøjer Herren, og 
min ånd fryder sig over Gud, min frelser – hører man tyde-
ligt konfrontationen bag Langfredag – han har øvet vældige 
gerninger med sin arm, splittet dem, der er hovmodige i deres 
hjerters tanker og styrtet mægtige fra tronen – kærlighedens 
oprejsning Skærtorsdag – han har ophøjet de ringe, og sul-
tende har han mættet med gode gaver – og forløsningen 
Påskedag – han har taget sig af sin tjener Israel og husket på 
sin barmhjertighed mod Abraham og hans slægt til evig tid. 
Endnu en god søndag at synge lovsang og forberede sig til 
Påsken på. 
                             Velkommen til gudstjeneste!

Tirsdag d. 8. kl. 19.30
Foredragsaften i kirkehuset. 
Emne: ”vær smuk og vær trist! ” Om melankoli, kunst 
og skønhed ved teolog og billedkunstner Jørn Henrik 
Olsen, Gilleleje.

Onsdag. d. 9. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Møde ved lærer Lisbeth Lunde Lauridsen, Lem.

Torsdag d. 10. kl.10.00 
Kirkens dagligstue i kirkehuset.
 Godsejer Kirsten Carstensen, Kabbel 
”Ulf Hjerl Carstensen – en livsvandring”.

Fredag d. 11. kl. 19.30
Luthersk Mission møde i kirkehuset. 
Taler: Erik Mostrup, Højslev.

Lørdag d. 12. kl. 9.00
Indre Mission i Klippen. Hovedrengøring.

Tirsdag d. 15. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/Senior møde 
ved fritidsforkynder Niels Aage Kristensen, Øster Assels.

Tirsdag d. 15. kl. 17.00
KFUM og KFUK generalforsamling i Ågade 5.

Tirsdag d. 15. kl. 19.30
Kirkehøjskolen i Bøvling Kirke. Emne: ”Den gode 
begravelse” – salmernes betydning som hjælp til tro, 
trøst og håb ved provst Knud Erik Nissen, Bøvling.

 

Festivalen Himmelske Dage også kendt som Danske 
Kirkedage, er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, 
som a� oldes hver 3. år og hver gang i en ny by. I år er 
København vært for denne festival, hvor der er planlagt 
et væld af forskellige arrangementer i krydsfeltet mellem 
kirke, kultur og samfund med mange festlige oplevelser og 
spændende aktiviteter for alle aldersgrupper fra torsdag d. 5. 
maj til søndag den 8. maj 2016. 
Festivalen arrangeres i samarbejde mellem kirker, 
organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner fra hele 
landet og på tværs af forskellige kirkesamfund og kirkelige 
retninger. 

Hvad er Himmelske Dage?
Himmelske Dage er en ny festival, der handler om alt det, 
der er større end os selv, og som vil kunne opleves gennem 
forskellige slags gudstjenester, andagter, musikalske indslag, 
� lm, rollespil, foredrag, koncerter, overraskende debatter, er-
faringsudvekslinger, samtalesaloner, events, workshops, m.m.
Festivalen er:
-  for de søgende, der leder e� er svar på livets spørgsmål
-  for de nysgerrige, der vil udfordres intellektuelt
-  for de livsglade, der vil bekræ� es i, at livet er noget særligt

Formålet
Danske Kirkedage har til formål at samle mennesker om og 
til kristen forkyndelse samt til åben meningsudveksling mel-

lem verdens mange kirkesamfund, herunder at kunne favne 
de forskellige kirkers særkender og give plads til kirkelig 
mangfoldighed. 
Danske Kirkedage sigter mod at styrke deltagerne i deres 
kristenliv i hverdagen og til medansvar for forkyndelsen af 
evangeliet og for tjenesten for mennesker i deres aktuelle 
situation. I fællesskab behandles kirkens opgaver og 
problemer i verden med henblik på praktisk engagement i 
samfundet – lokalt, nationalt, internationalt og økumenisk. 

Det er festivalens ambition at udforske, hvilken rolle tro, 
kirke, kristendom og religion spiller og kommer til at spille i 
fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte 
borger.  

Kirkernes folkemøde
Festivalen kaldes også for kirkernes folkemøde med oplev-
elser og arrangementer for alle sanser, for alle aldersgrupper 
og for alle nysgerrige sjæle i kirker, forsamlingslokaler og 
kulturinstitutioner samt i telte på byens pladser. Lige rundt 
om hvert et gadehjørne. 
Eksempler på programpunkter er åbningsshow 
med taler, musik og performance; gudstjeneste med 
nykomponeret musik; babysalmesang; nonner, der fortæller 
om klosterlivet; gospelkor; fælles morgensang; meditative 
danse; bøn i bevægelse, hvor kroppen inkluderes i bønnen; 
teaterforestillinger; udstillinger; koncerter, gadeteater, 

trosvandringer, skri� e-
stole, himmelsenge og 
drone� yvninger og 
meget mere. 

Omverdenen
Praktisk engagement i verden bliver en tydelig del af 
programmet for at vise, hvorledes kirker og kirkelige 
organisationer konkret forholder sig til omverdenen både i 
Danmark og i resten af verden. Det har stor betydning for 
dansk kirkeliv, at kunne samles på tværs af kirkesamfund og 
kirkelige retninger, og kirkens profetiske stemme for fred og 
forsoning og mod social uretfærdighed spiller en stor rolle og 
er en vigtig del af Himmelske Dage. 

Oplevelser for alle
Få et væld af oplevelser fra 5. – 8. maj, når Københavns gader, 
pladser og kirker fyldes med eksistentielle, teologiske og 
kulturelle arrangementer for alle i alle aldre fra tidlig morgen 
til sen a� en!

Læs mere om Himmelske Dage og se programmet på www.
facebook.dk/himmelskedage og www.himmelskedage.dk.

Kordegn Jette Stokholm

Danske Kirkedage bliver Himmelske dage 
i København d. 5. - 8. maj 2016

PÅSKEKONCERT
Onsdag den 16. marts kl. 19.30

Lemvig Kirkes Ungdomskor
Erling Lindgren, orgel og korledelse

Fri entré

MARTS:  LEMVIG KIRKE: HELDUM KIRKE
Søndag d. 13.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00. Birgitte Krøyer
Maria Bebudelses       Sogneindsamling. Folkekirkens Nødhjælp 
Søndag  
Kirketaxi: 97 82 14 15                                                     

Onsdag d. 16.  10.00 Kim Eriksen  
   Påskeinstitutionsgudstjeneste 
 19.30 Påskekoncert med
 Lemvig Kirkes Ungdomskor.
 Fri entré
Fredag d. 18. 10.30. Afslutning 
 – Skole-Kirke projekt  

Søndag d. 20.  10.30. Birgitte Krøyer. 10.00 Kim Eriksen
Palmesøndag Familiegudstjeneste. 
Kirketaxi:             Indsamling: Samvirkende Menighedsplejer 
97 82 14 15  

Tirsdag d. 22.  15.30. Kim Eriksen 19.00 Fortællea� en
 Påskegudstjeneste  ved Ellen Skov Birk
 for ældre.  
Kirketaxi: 97 82 14 15  

FOREDRAGSAFTEN 
tirsdag den 8. marts kl. 19.30
ved teolog og billedkunstner 

Jørn Henrik Olsen, Gilleleje over emnet
 ” Vær smuk og vær trist! 

Om melankoli, kunst og skønhed”.

INDSAMLINGER 2015
I løbet af året har vi i Lemvig og Heldum sogne 

indsamlinger til forskellige formål.

I 2015 ER DER I ALT INDSAMLET KR. 48.717,00 KR. 
På modtagernes vegne takker vi for gaverne.

Oversigten over indsamlingsdatoer i 2016 kan ses på 
www.lemvigkirkerne.dk under menupunktet gudstjenester.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

  


