
Mon ikke krops-
kontakten og mo-
dermælken er det 
første og vigtig-
ste for et nyfødt 
barn?
Men straks der-
e� er følger øjen-
kontakten, hvor-
ved et barn og 
dets mor og far 

i fællesskab skaber grobund for livsglæde og 
identitet. I alt fald ved man, at er der ikke denne 
stadige øjenkontakt, går noget i sjælen i stykker 
lige fra starten af. Modsat er denne skabelse af 
liv og identitet ikke begrænset til barndommen. 
Man bliver livet igennem til som sig selv i mødet 
med et andet selv, som Jakob Knudsen ville 
have udtrykt det. Men hvor o� e er det modsatte 

tilfældet, at vi går som blinde forbi andre 
mennesker uden at se hinanden i øjnene. For 
ansigt til ansigt begynder man at tale sammen. 
Jeg tror, at det er noget af det, Benny Andersen 
havde i tankerne, da ordene fæstnede sig på 
papiret: ”Vis mig dit ansigt før alt er forbi, så er 
vi begge til stede”. 

Og netop det er titlen på det foredrag, som 
præst Karen Stubkjær vil holde i kirkehuset 
denne tirsdag a� en i februar. Og det sker med 
udgangspunkt i romanen ”Pindsvinets elegance” 
af den franske forfatter Muriel Barbery.  En 
roman, der er blevet sammenlignet med Jostein 
Gaarders ”So� es Verden”. I begge romaner 
gennemspilles en række � loso� ske temaer i 
en litterær sammenhæng. Og ”Pindsvinets 
elegance” handler netop om, hvad der sker, når 
mennesker får blik for hinanden. 

Karen Stubkjær kom 
fra en præstestilling i 
Haslev, da hun fulgte 
med sin mand Henrik 
Stubkjær, da han 
blev biskop i Viborg. 
Hvilket betyder, at 
� ere nu kan få glæde 
af hendes virke 
som præst, når hun 
påtager sig vikariater 
i sti� et. Siden 25. 
december 2016 har Karen Stubkjær været ansat 
i et barselsvikariat som sognepræst i Gjellerup 
pastorat ved Herning. 
A� enens emne og foredragsholder skal hermed 
være anbefalet.
                                          
Kim Eriksen, sognepræst
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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

 KLOKKESPILLETS MELODIER
i fastetiden
Kl. 8:  Gud ske tak og lov
Kl. 12:  Se, hvor nu Jesus træder
Kl. 15:  Hil dig, frelser og forsoner
Kl. 18:  Fred hviler over land og by

Onsdag d. 15. kl. 19.30
Alle Hjem fællesmøde i Kirkehuset, 
ved sognepræst Kim Eriksen.
Torsdag d. 16.
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
VINTERFERIE.
Tirsdag d. 21. kl. 14.30 
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde.
Tirsdag d. 21. kl. 19.30
Foredragsa� en i kirkehuset. 
Karen Stubkjær, Viborg ”Vis mig dit ansigt før alt er forbi”.
Onsdag d. 22. kl. 19.00
Studiekreds i Kirkehuset om reformationen.
Onsdag d. 22. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Regionsleder � orkild Vad, Videbæk: 
”Jesus som hovedhjørnestenen”.
Torsdag d. 23. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Lektor Jens Kristian Lings, Fjaltring: ”St. St. Blicher”

…er det Søndag seksagesima
og søndagens evangelietekst er af Jesu mange lignelser. 
Den om sædemanden, der gik ud for at så (Matt 4,1-20) 
– og gjorde det rundhåndet og gavmildt over det hele. 
Noget gik helt til spilde og blev slet ikke til noget. Andet 
blev hurtigt til noget, men endte alligevel med at blive til 
ingenting. Mens andet igen voksede op og blev til meget 
– og gav godt igen. 
”Den, der har ører at høre med skal høre”, siger Jesus. Kun 
den, der giver sig tid til virkelig at høre e� er, vil høre, hvad 
der egentlig er at høre i ordene. Hvilken grokra�  de rum-
mer, de ord-korn, Gud så gavmildt har sået iblandt os og 
sår igen, hver eneste gang vi lytter til hans ord. 
Lad os give os tid til at høre med igen på søndag. 
                           Velkommen til gudstjeneste!

Menighedsmøde 2017
Det årlige menighedsmøde er fastsat til 
søndag den 2. april 2017 kl. 11.45 
i Kirkehuset, Lemvig.
Udover den sædvanlige dagsorden får vi i år besøg fra 
Cameroun.
Alle er velkomne.
                                              Lemvig-Heldum Menighedsråd

Fastelavnsgudstjeneste
        i Spejderhuset

Søndag 26. februar kl. 14.00
i Spejderhuset, Banegårdsvej 4, Lemvig

Efter gudstjenesten er der 
tøndeslagning, kåring af de 
bedst udklædte og mulighed 
for at købe pølser og 
fastelavnsboller.
Kom gerne udklædt.

Arrangører:
Lemvig Kirke, 
De grønne 
pigespejdere, 
KFUM-Spejderne, 
Kirkens juniorklub

HUSK
udklædning! 

Gudstjeneste og foredrag med
Biskop Henrik Stubkjær
Søndag den 5. marts  
kl. 10.30-ca. 14.00  
Gudstjeneste i Lemvig Kirke.  
Frokost og foredrag i Kirkehuset.

Søndagssamvær i Lemvig Kirkehus:

Pris: 60,- kr. pr. person inkl. frokost, øl/vand og kaffe
Tilmelding: senest torsdag den 2. marts kl. 16.00 til 
Kirkekontoret på 
tlf. 9782 0786 eller mail: lemvig.sogn@km.dk. 

Dåb
Døbt i Lemvig Kirke d. 05. februar 2017: 

Malte Roshede Steiness, Vasen 22, 1. sal, 7620 Lemvig

Vis mig dit ansigt før alt er forbi
Foredrag med præst Karen Stubkjær tirsdag den 21. februar kl. 19.30 i kirkehuset
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FEB./MARTS: LEMVIG: HELDUM:  
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 Meditations-
 gudstjeneste 
 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
Søndag d. 5. 10.30 Kim Eriksen  Ikke gudstjeneste – 
1. søndag i fasten  prædik.:  der henvises til
Kirketaxi:  biskop Henrik  Søndagssamvær
97 82 14 15 Stubkjær med gudstjeneste i  
 Indsamling:  Lemvig Kirke og 
 Venskabsmenighed  e� erfølgende frokost 
 Søndagssamvær i Kirkehuset
 


