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Men det kan der gøres noget ved! Og det har Danmission sat 
sig for at gøre med projektet ”Fremtidsbørn”. Og i Lemvig 
og Heldum sogne har vi besluttet, at vi vil være med til at 
gøre noget ved det – og derfor har menighedsrådet valgt at 
vores nye ydremissionsprojekt for 2017-18 skal støtte børn i 
Myanmar gennem Danmissions projekt ”Fremtidsbørn”. 

Hvorfor have et missionsprojekt?
I Lemvig og Heldum sogne har vi tradition for at have et 
missionsprojekt - og det er der også mange andre sogne, 
der har. Vi har tradition for, at der blandt alle vores mange 
forskellige aktiviteter også skal være nogen, som rækker ud 
over at være kirke lige her, hvor vi er og bor. Derfor har vi en 
venskabsmenighed i Cameroun – og derfor har vi i mange år 
ha�  et ydremissionsprojekt, som vi støtter og samler ind til.
Hvorfor? Fordi vi har midlerne og muligheden. Det kan godt 
være, vi snakker om, at vi skal spare – men de � este af os har 
alligevel råd til at give mere end langt de � este. Og med vores 
ydremissionsprojekt forsøger vi at nå ud til nogen af dem, 
som har mest brug for økonomisk støtte.
Hvorfor? Også for at lære noget – om andre lande og andre 
menneskers vilkår.
Hvorfor? Fordi det lige siden kristendommens tidligste dage 
har hørt med til det at være kirke ikke at have nok i sig selv 
og alt sit eget. Men også at række ud og være noget for andre 
– give noget til andre. Mission er en af de måder, hvor vi kan 
være med til at give næstekærligheden hænder og fødder på.

Hvorfor et missionsprojekt i Myanmar?
Fordi ikke mindst mange af Myanmars børn har brug for 
støtte og hjælp, hvis de skal kunne gøre sig håb om en bedre 
fremtid. Og fordi vi i projekt ”Fremtidsbørn” har fundet et 
projekt, hvor vi kan være med til at gøre noget af det, der er så 

hård brug for dér. Være med til at give børn 
bedre livsvilkår – og håb for fremtiden. 
Ved at bygge skoler og på den måde være 
med at til give dem mulighed for en bedre 
skolegang. Hjælpe med til at � ere får den 
mad, de har brug for, ordentligt tøj og 
adgang til medicin. Ved at være med til at skabe fællesskaber 
for børnene også i fritiden. Ved at være med til at beskytte 
dem mod diskrimination og udnyttelse og lære dem om 
rettigheder for medbestemmelse.

Fakta om Myanmar:
• 54 mio. indbyggere - næsten 10 gange så mange som 
   Danmark.
• 33% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.
• 67 etniske grupper, som taler 200 forskellige sprog.
• 15 gange så stort som Danmark.
• 25 % af befolkningen er under 15 år.
• Den gennemsnitlige familiestørrelse i Myanmar er 4,7 –    
   Danmark 2,2.
• Landet har indledt en proces mod demokratisk styre e� er at 
have været et militærdiktatur.

Sognenes ydremissionsprojekt er vores bidrag til, at alle 
verdens børn må få en fremtid….

Birgitte Krøyer, Sognepræst

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

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

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

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

Kirkekalender

På søndag

Mødekalender  
Fokus

...er det Septuagesima søndag, 
og søndagens evangelium er lignelsen om arbejderne i 
vingården (Matt 20,1-16). En lignelse om nogle helt almin-
delige arbejdere og en helt ualmindelig arbejdsgiver. En 
lignelse om nogle såre menneskelige arbejdere og en gud-
dommelig arbejdsgiver. For vi forstår dem så godt – dem, 
der har arbejdet i 12 timer og giver ”ondt af sig”, da de som 
kun har arbejdet 1 time får samme løn.  1 denar for både en 
times arbejde og for hele 12 timers – det er ikke retfær-
digt målt med vores målestok. Vi tilstræber ligeløn for lige 
arbejde.  Men vingårdens ejer har en anden målestok. Gud 
har en anden målestok. For her gælder det ikke først og 
fremmest om, om det går retfærdigt til, men om det går 
kærligt til – og med Guds kærlighed er det sådan, at han 
rækker den lige meget til enhver, som vil tage imod.          
                         Velkommen til gudstjeneste!

FEBRUAR: LEMVIG: HELDUM: 
Søndag d. 12. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Septuagesima   Kirkeka� e
søndag                           Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 19.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Seksagesima                        Indsamling: Venskabsmenighed
søndag
Kirketaxi:
97 82 14 15

Torsdag d. 23. 17.00 00 
 Meditationsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Søndag d. 26.  14.00 Børne- og 10.00 Birgitte Krøyer
Fastelavns søndag familiegudstjeneste
Kirketaxi:  ved Kim Eriksen
97 82 24 24 i Spejderhuset med 
 e� erfølgende tøndeslagning
                                                                  Indsamling: Sognenes YM-projekt
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Vil du være besøgsven
Vi mangler besøgsvenner. Måske er det noget 

for dig? Ring og få en uforpligtende 
snak med koordinator: 

Margit Agergaard, tlf. 6175 0238
                eller en af præsterne.

 

INDSAMLINGER 2016
I løbet af året har vi i Lemvig og Heldum sogne 

indsamlinger til forskellige formål.

I 2016 ER DER I ALT INDSAMLET KR. 45.810,50 KR. 
På modtagernes vegne takker vi for gaverne.

Oversigten over indsamlingsdatoer i 2017 kan ses på 
www.lemvigkirkerne.dk under menupunktet gudstjenester.

Lemvig-Heldum Menighedsråd

Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset

Musikskoleleder Jan Lilholt 
”Lemvig musikskole – fortid og fremtid”.

Torsdag d. 9. feb. kl. 10.00 

En fremtid for alle verdens børn – også Myanmars
At alle børn har ret til en fremtid, er der vist ingen, der er uenige i. Men derfor er det alligevel 
langt fra alle børn, der kan regne med også at have en – i hvert fald ikke en håbefuld og god fremtid. 

Hvorfor et missionsprojekt i Myanmar?

bedre livsvilkår – og håb for fremtiden. 
Ved at bygge skoler og på den måde være 
med at til give dem mulighed for en bedre 
skolegang. Hjælpe med til at � ere får den 
mad, de har brug for, ordentligt tøj og 
adgang til medicin. Ved at være med til at skabe fællesskaber 
for børnene også i fritiden. Ved at være med til at beskytte 
dem mod diskrimination og udnyttelse og lære dem om 
rettigheder for medbestemmelse.

• 54 mio. indbyggere - næsten 10 gange så mange som 
   Danmark.
• 33% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.
• 67 etniske grupper, som taler 200 forskellige sprog.
• 15 gange så stort som Danmark.
• 25 % af befolkningen er under 15 år.
• Den gennemsnitlige familiestørrelse i Myanmar er 4,7 –    
   Danmark 2,2.
• Landet har indledt en proces mod demokratisk styre e� er at 
have været et militærdiktatur.

Tirsdag d. 7. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 7. kl. 19.30
KFUM og KFUK voksena� en i Ågade 5. Konsulent i 
skole-kirke samarbejde Svende Grøn, � yholm 
” Idet I lærer dem”- At give evangeliet videre.
Tirsdag d. 7.kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Hjerteuge Jens Jensen, Norge.
Onsdag d. 8. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Hjerteuge Jens Jensen, Norge.
Torsdag d. 9. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Musikskoleleder Jan Lilholt 
”Lemvig Musikskole – fortid og fremtid”.
Torsdag d. 9. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Hjerteuge Jens Jensen, Norge. 
Torsdag d. 9. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Bent Larsen, Esbjerg.
Onsdag d. 15. kl. 19.30
Alle Hjem fællesmøde i Kirkehuset, 
ved sognepræst Kim Eriksen.
Torsdag d. 16.
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. VINTERFERIE.

Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.30
Forkyndelse ved Jens Jensen, Norge
Sang og musik ved Steen Brokhøj, Holstebro
Onsdag den 8. februar 1017 kl. 19.30
Forkyndelse ved Jens Jensen, Norge
Lovsang ved IMU
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.30
Forkyndelse ved Jens Jensen, Norge
Sang og musik ved IM’s lovsangsgruppe
Gældende for alle aftener:
Forbøn for aftenen i musiklokalet kl. 19.00
Der serveres kaffe, the og kage i caféen.
Tegnebord til børnene
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