
Evangelisk 
Alliance 
Bedeuge 2017
Søndag den 8. januar 
kl. 10.30
Gudstjeneste i Nørlem Kirke 
(Nørlem Menighedsråd)
Mandag den 9. januar 
kl. 19.30 
Stilhed, lystænding og bøn 
i Lemvig Bykirke i Klippen, 
Østerbrogade 5 
(Lemvig Bykirke)
Tirsdag den 10. januar 
kl. 19.30 
Møde i i KFUM og K-huset, Aagade 5 
(Alle Hjem/KFUM og KFUK)
Onsdag den 11. kl. 19.30 
Møde i Klippen; Østerbrogade 5 (Indre Mission)
Torsdag den 12. kl. 19.30 
Møde i Kirkehuset, Torvet 10 (Luthersk Mission)
Fredag den 13. kl. 19.30 
Møde Vangevej 7 (Lemvig Kristne Center) 
Lørdag den 14. kl. 16.00 
Gudstjeneste i Lemvig Kirke med e� erfølgende kirkeka� e 
(Lemvig-Heldum menighedsråd)

Arrangører: Luthersk Mission, Indre Mission, Alle Hjem/
KFUM og KFUK, Lemvig Kristne Center, Lemvig Bykirke, 
Nørlem Kirke, Lemvig og Heldum Kirke.

 

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

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

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

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

FokusKirkekalender Mødekalender

 
SkumringsSang
Tirsdag 5. april kl. 17
i Lemvig Kirkehus
Med Højskolesangbogen i hånd og mund
Organist Erling Lindgren ved klaveret
Alle er velkomne!

Tirsdag d. 10. januar kl. 17.00-17.45  
i Lemvig Kirkehus
Med højskolesangbogen i hånd og mund.
Organist Nina H. Davidsen ved klaveret.

SkumringsSang
Tirsdag 5. april kl. 17
i Lemvig Kirkehus
Med Højskolesangbogen i hånd og mund
Organist Erling Lindgren ved klaveret
Alle er velkomne!

På søndag

Organist Nina H. Davidsen 
20 35 91 15 
ninadavidsen@outlook.dk 

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Dåb

Studiekreds om reformationen

JANUAR: LEMVIG: HELDUM:   
Søndag d. 8. 10.30. Birgitte Krøyer 16.00. Kim Eriksen
1. søndag efter Prædik.: Jørgen Skov Hellig Tre Kongers
Hellig Tre Konger  Sørensen, gudstjeneste
Kirketaxi:  generalsekretær for Kirkeka� e
97 82 14 15 Danmission 
                                                                       Indsamling: Danmission
Lørdag d. 14. 16.00 Birgitte Krøyer
 Evangelisk Alliances 
 Bedeuge 
Søndag d. 15.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
2. søndag efter  Indsamling:  Indsamling:
Hellig Tre Konger  Alliance Bedeugen Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 22.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag efter  Indsamling: Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Hellig Tre Konger
Kirketaxi: 
97 82 14 15 

Tirsdag d. 3. kl. 17.00 – 19.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Tirsdag d. 10. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset. 
Onsdag d. 11 kl. 14.00 – 15.30
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag d. 11. kl. 19.00
Studiekreds i Kirkehuset om reformationen.
Torsdag d. 12. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Brita Haugen ”H.C. Andersen : � epotten”.

...er det 1. søndag efter helligtrekonger
Og vi møder den eneste tekst fra Jesu barndom, når man ser 
bort fra beretningerne fra tiden omkring Jesu fødsel. Jesus er 
blevet 12 år gammel, og det er påske. Og � ere slægtninge har 
taget turen sammen med Jesus og hans forældre for at fejre 
påskedagene i Jerusalem, og er nu på vej hjem. Og så sker 
det, som er ethvert forældrepars værste mareridt. Jesus bliver 
væk, så de må lede e� er ham. Og de ender med at vende 
tilbage til Jerusalem, hvor de � nder ham i templet blandt de 
lærde. En lille forsmag på hvad verden kan forvente sig af Je-
sus, født som han er med et guddommeligt talent. Og Maria 
og Josef kan lige så godt indstille sig på, at det her barn må 
de dele med hele verden. Og alt sammen ligger det i direkte 
forlængelse af englenes ord midt i julenatten: Se jeg forkyn-
der jer en stor glæde, som skal være for hele folket. For nu er 
der født jer en frelser. Og det samler os til gudstjeneste også 
denne søndag.

Døbt i Lemvig Kirke d. 26. december
Nanna Toelberg Kristiansen, 

Brofogedvej 11, 1. tv., 2400 Kbh. NV

Et samarbejde mellem Lemvig provsti 
og Folkeuniversitetet i Lemvig kommune

Studiekreds
om reformationen

2017

Praktiske oplysninger

 y Alle aftener fra kl. 19.00 til 21.00
 y Sted: Kirkehuset ved Lemvig Kirke, Torvet 10
 y Der vil være et max deltagerantal på 40 
 y Deltagelse: Gratis
 y Forplejning: 25 kr. pr. aften
 y Egenbetaling af bogen “Frihed – Martin Luther i kortform”
 y Tilmeldingsfrist: 6. januar til Lemvig kirkekontor,

 telefon 97 82 07 86 eller på mail: lemvig.sogn@km.dk
 y Arrangører: Lemvig Provsti og Folkeuniversitetet
 y På www.luther2017.dk kan læses om jubilæumsåret

  

           -
- Vil du høre mere, så kontakt koordinator for Besøgstjenesten, 

Margit Agergaard tlf. 61750238

Hellig 3 kongers gudstjeneste 
Søndag d. 8. januar kl. 10.30 i Lemvig Kirke
prædiker Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær for Danmis-
sion og vil e� erfølgende fortælle om Danmissions arbejde. 

Hvad skal man glæde sig til i 2017? Da det i år er 500 år 
siden, de begivenheder skete, der førte til reformationen og 
skabelsen af en evangelisk luthersk folkekirke i Danmark, er 
en studiekreds om reformationen noget af det første, man 
kan se frem til at deltage i. En studiekreds, der er etableret i 
et samarbejde mellem Lemvig provsti og Folkeuniversitetet 
i Lemvig kommune, og som mest af alt vil kredse om, 
hvad det alt sammen har af betydning for os i dag. For 
vores livsopfattelse og tro. For kultur og samfund og kirke. 
Udgangspunktet er historisk, men drø� elserne vil være 
højaktuelle.

Bogen ”Frihed – Martin Luther i kortform
Studiekredsen tager sit udgangspunkt i den � ne bog, 
Niels Henrik Arendt har skrevet, og som det forventes, at 
deltagerne anska� er sig. Bogen er fyldt af kloge ord og 
tanker, men har sin force i at være overskuelig og nemt læst. 

De enkelte afteners struktur
• 19.00 til 19.20: A� enen indledes med en salme/sang og en 
bordtale – deltagerne får serveret en middelalderspise og et 
glas Luther-øl.
• 19.20 til 20.20: Gruppedrø� else i tilknytning til a� enens 
emne.
• 20.20 til 20.30: Vi tager en kop ka� e/the på vej ind til de 
afsluttende fælles drø� elser.
• 20.30 til 21.00 Drø� elser i plenum.

Onsdag den 11. januar handler det om det helt centrale i de 
reformatoriske tanker. Frihed – hvorfra og hvortil? A� enen 
indledes med en bordtale ved � v. rektor Lasse Ebbensgaard 
om det middelalderlige verdensbillede. 
Onsdag den 25. januar handler det om kirke og samfund. 
Ordet og sværdet. Denne a� en indledes med en bordtale 
af sognepræst Kim Eriksen, om kristendom og politik i et 
forandret Europa.
Onsdag den 22. februar handler det om hverdagen, der får 
sit eget liv og selvstændige betydning. Sognepræst Birgitte 
Krøyer vil holde sin bordtale om livet i kald og stand. 
Onsdag den 8. marts afsluttes studiekredsen med et 
opgør med den opfattelse, at fornyelsen for et menneske 
skulle kunne komme indefra og fra et menneske selv. Nej, 
mennesket forandres af det, mennesket ser og hører og 
møder. Sognepræst Iben Tolstrup holde a� enens bordtale 
om reformationens billeder.

Hvor foregår det? Hvor melder man sig til? Pris?
Studiekredsen afvikles i Kirkehuset ved Lemvig kirke. Man 
tilmelder sig senest den 6. januar ved henvendelse på Lemvig 
kirkekontor, tlf. 97820786/eller mail lemvig.sogn@km.dk.
Pris for forplejningen de enkelte a� ener er 25 kr. 
En studiekreds for øret og øjets og ganens skyld. Men mest 
af alt for at fastholde en fælles samtale om, hvad der betyder 
noget.

Ved sognepræst Kim Eriksen 

 

 
 

 


