
 

  

           

 

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 - træffes efter aftale
21 30 39 03 - e-mail kje@km.dk

Kirkekalender Fokus
 

Mødekalender

På søndag

 

 
Forårskoncert 
med Sct. Peders Ungdomskor, Randers.
Onsdag d. 25. maj kl. 19.30  i Lemvig Kirke
Entré: 50 kr.

Musik-gudstjeneste 
d. 05. juni kl. 10.30 i Lemvig Kirke
Lemvig Kirkes Korskole og Ungdomskor medvirker
 

er det 1. søndag efter trinitatis
Og nu er alle forårets kirkelige højtider overstået, og det er 
blevet hverdag. Og menigheden kan nu bruge den lange 
trinitatis tid til at fundere over, hvad den kristne tro og 
det kristne liv er i sin kerne. Og hverdagen melder sig med 
alle sine små og store problemer, for evangeliet slår ned 
på noget, der er så almindeligt, at det gør ondt: To brødre 
kan ikke blive enige om at dele arven. Og nu vil denne 
ene have sin ret ved at få Jesus til at blande sig. Men Jesus 
nægter at blande sig og sender manden tilbage til sit liv for 
at se på det med andre øjne: Se jer for og vær på vagt over 
for al griskhed, for et menneskes liv a� ænger ikke af, hvad 
det ejer. Og så fortælles der i en lignelse om manden, der 
samlede til huse, men ikke � k meget gavn af det, e� ersom 
han døde. Og derfor spørgsmålet: Hvad er det at samle sig 
skatte? Og hvad er det at være rig hos Gud?
 
  

MAJ/JUNI: LEMVIG HELDUM

Onsdag d. 25.  19.30 Forårskoncert 
 med Sct. Peders 
 Ungdomskor, Randers. 
 Entré: 50 kr.

Søndag d. 29.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen  
1. søndag e. trinitatis                 Indsamling: Sognets Ydremissionsprojekt
Kirketaxi: 
97 82 14 15 

Søndag d. 5.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
2. søndag e.Trinitatis  Musik-gudstjeneste – 
Kirketaxi  Lemvig Kirkes Korskole og
97 82 24 24 Ungdomskor medvirker
                   Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor

Søndag d. 12.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
3. sønd. e.Trinitatis                            Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 14 15 

Tirsdag d. 24. kl. 17.00
Spisefællesskab for aleneforældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /23459492

Onsdag d. 25. kl. 19.30 
Indre Mission i Klippen
Sognepræst Isak Holm, Holstebro
”Et liv i tjeneste”

Torsdag d. 26. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i kirkehuset.
Gæst i ”den varme stol”

Gudstjenesten 
på CD 
Hver søndag optages 
gudstjenesten i Lemvig 
Kirke på CD.
I begyndelsen af den 
e� erfølgende uge bliver 
CD’en omdelt til de personer i sognet, der er med i CD-ordningen. 
Alle har mulighed for at være med i ordningen, der er ganske 
gratis.

Kontakt Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86, hvis du er interesseret.

PS: Har du ingen CD-afspiller, kan du låne én af kirken til formålet.

 

Hvis man � nder vej ud til � yvepladsen i Rom til Lemvig 
marked og dyrskue, vil man også i et af teltene kunne støde 
på medlemmer af menighedsrådene i Lemvig Provsti. Det 
må man gerne undre sig over og spørge: Hvorfor er I her? Det 
har intet med dyr at gøre, selv om det kunne give god mening 
på et dyrskue at tale om dyrene i Noas ark. En præmie kunne 
være passende til det æsel, Jesus red på ind i Jerusalem. 

Spørg interesseret til arbejdet i et menighedsråd
Provstiets menighedsråd har set det som en god anledning 
til at komme ud og fortælle andre om, hvad et menighedsråd 
arbejder med, og hvorfor det er noget, der optager en stor 
gruppe af mennesker, så man vælger at bruge noget af sit 
frivillige engagement til et arbejde i menighedsrådet.

Et stærkt nærdemokrati og et aktiv for fællesskabet 
i sognene
Mange steder er menighedsrådet det organ, e� er at 
sognerådene blev til byråd og skolen måske lukket, som 
fastholder et fokus på det nære liv i sognet som et ægte stykke 
nærdemokrati. 
Et råd, som selvfølgelig tager ansvar også for den konkrete 
kirke og kirkegård og forhåbentlig gør det til alles tilfredshed. 

Det vil menighedsrådene gerne fortælle om og i dialog med 
andre om. Lever kirken i sognet op til sin opgave?  

Menighedsrådsvalg til efteråret
Der er menighedsrådsvalg til e� eråret, og alle provstiets 
menighedsråd indbyder i den forbindelse til orienterende 
møder og opstillingsmøder. Man kan komme forbi provstiets 
stand og høre nærmere om menighedsrådsvalget og måske 
af samtalen med andre menighedsrådsmedlemmer selv blive 
inspireret til at stille op til menighedsrådet. Det fortryder 
de færreste. Det er nødvendigt, at nogen melder sig, hvis 
folkekirkens nærdemokrati fortsat skal være levende.

Kaffe og vand og noget for børnene
Kirkeka� e skal man sandelig heller ikke snydes for på denne 
stand. Og går man videre med en vand� aske med vand, vil den 
i sig selv være en påmindelse om valget til menighedsrådet. 
Og hvad med børnene? De skal prøve hoppeborgen og andre 
sjove ting.
Vel mødt til alle på Lemvig marked og dyrskue.

På vegne af provstiets menighedsråd
Kim Eriksen – sognepræst i Lemvig og Heldum sogne

Lemvig provsti på 
Lemvig Marked og Dyrskue
Glem i første omgang alt om Noas ark, når kirken dukker op på dyrskue

?

?
Lemvig Provsti går nye veje - vi ses på 
Lemvig Marked og Dyrskue Lørdag den 
4. juni og Søndag den 5. juni

Hoppeborg til børn og barnlige sjæle
Kaffesnak om kirke og liv
Hør om Menighedsrådsvalg 2016

Lemvig Provsti 
på Dyrskue

[Kirken ud til folk og fæ]

?

?

????????
??

???????
?

??
Hvorfor Folkekirken?

Mød menighedsrådene 

og stil dine spørgsmål

Koordinator 
for Besøgstjenesten i Lemvig & Heldum Sogne.
Til primært at varetage opgaven med at koordinere arbejdet i vores 
besøgstjeneste søges til snarest tiltrædelse en engageret og positiv 
person. Vi kan tilbyde ansættelse i 6 timer om ugen med fast løn. 
Vi forventer at ansætte en person, som er positiv interesseret i 
folkekirkens arbejde, - og som vil arbejde i forlængelse af Menig-
hedsrådets ønske om at skabe fællesskaber mellem mennesker i 
vore sogne.
Forventede arbejdsopgaver;
• Formidle kontakt mellem besøgsvenner og besøgsværter
• Udbygge kendskabet til Besøgstjenesten i vore sogne
• Skabe kontakt til relevante myndigheder
• Inspirere og hjælpe vores omkring 40 besøgsvenner med arbejdet
• Være med til at finde nye besøgsvenner og besøgsværter.
• Evt. andre opgaver indenfor sognenes arbejde blandt voksne   
   og ældre
Yderligere information hos Sognepræst Kim Eriksen. 
Tlf. 21 30 39 03.
Ansøgning sendes til Kim Eriksen, Ydunslund 5, 7620 Lemvig 
eller til mail: KJE@km.dk                 
Ansøgningsfrist: 7/6 2016 kl. 12.00.

                                          Lemvig og Heldum Menighedsråd. 
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