
 
 

Et nyt tiltag er i støbeskeen i samarbejdet mellem 
Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke. Denne 
gang er det udelukkende unge, vi inviterer til at mødes 
for at dele kultur. Unge danske og unge � ygtninge bliver 
indbudt til at mødes i hyggeligt lag for at lære hinanden 
at kende. 

Første dialogmøde
Lørdag den 18. marts åbnes dørene for det første 
”KULTURETUR – dialogmøde for unge”. Fire unge – to 
danske og to � ygtninge – arbejder for tiden for at gøre 
denne dag helt særlig, så både de nye medborgere fra 
andre lande OG de unge, som har boet her i Danmark 
hele livet, kan � nde glæde ved at mødes og opleve 
hinanden på en god måde. 

Dagens program vil blandt andet indeholde speeddating 
(som er en sjov måde at komme i snak med hinanden 
på); mad med spændende retter; sjove små udfordringer, 
som løses i fællesskab; dialogsnak; og der sluttes af med 
Kahoot. 
På facebook er der oprettet en side om projektet; søg på 
”KULTURETUR”. Denne lørdag er bare første skridt på 
vejen til en spændende og god dialog mellem unge her 
i Lemvig. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum
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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

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! 

Dåb
Døbt i Lemvig Kirke d. 11. februar 2017:

Buster Egsdal Stagis, Bakkevej 16, 7620 Lemvig 

 
 

…er det fastelavnssøndag. 
Folk strømmede ud til Johannes ved Jordan� oden for at 
blive døbt – og derfra � k han også sit tilnavn Johannes 
Døberen. Men før de blev døbt, skulle de bekende deres 
synder og love at leve et bedre liv. Om de bogstaveligt 
klædte sig af, inden de blev døbt i � odens vand, står der ikke 
noget om. Men klædt af må de have følt sig – klædt af til 
skindet, som de stod der afslørede som syndere. 
I søndagens evangelium (Matt 3, 1-11) hører vi, hvordan 
også Jesus bliver døbt af Johannes i Jordan, selv om de begge 
vidste, at han ikke behøvede det. Og dåben får en ny betyd-
ning, for i dåben bliver Jesus klædt på. ”Det er min elskede 
søn”, lyder det fra himlene. Med de ord klædes Jesus i dåben 
på – klædes i Guds kærlighed. Og lige siden har himlen 
hvisket de samme ord i øret på hvert eneste menneskebarn i 
dåben: ”Du er mit elskede barn”.

Velkommen til højmesse med dåb i Heldum Kirke 
kl. 10.00 – og til børnefastelavnsgudstjeneste 

(gerne i udklædning) i Spejderhuset kl. 14.00!

Udfordringer 
til kirken 
med baggrund i 500- 
året for Reformationen

Biskop Henrik Stubkjær
Søndag den 5. marts  
kl. 10.30-ca. 14.00  

Gudstjeneste i Lemvig Kirke,
hvor biskop Henrik Stubkjær prædiker.

Frokost og foredrag i Kirkehuset.

Søndagssamvær i Lemvig Kirkehus:

 Arr.: Aktivitetsudvalget i Lemvig/Heldum Sogne

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

hvor biskop Henrik Stubkjær prædiker.

Husk at give besked, hvis 

kirketaxa skal køre dig 

hjem efter Søndagssamvær.

Meditationsgudstjeneste 
i Lemvig Kirke
Torsdag d. 23. kl.  17.00  
ved Birgitte Krøyer. 
En stille stund med bibellæsning, re� eksion, 
salmesang, bøn velsignelse og stilhed

 

Kirkens dagligstue 
i Kirkehuset
Torsdag d. 23. kl. 10.00
Lektor Jens Kristian Lings, Fjaltring: ”St. St. Blicher”

Foredragsaften
Tirsdag d. 21. kl. 19.30
Foredragsa� en i kirkehuset med 
Karen Stubkjær, Viborg:
 ”Vis mig dit ansigt før alt er forbi”.

Kirkehøjskole
i Nees Kirke onsdag d. 1. marts kl. 19.30
Sognepræst Kim Eriksen: 
”Jesus & mig med Luther som guide”.

KULTURETUR 
– dialogmøde mellem unge
Et nyt ord til ordbogen: KULTURETUR – og det er ikke en stavefejl. 

at kende. 

Kulturetur – dialogmøde 

mellem unge danske og 

unge fl ygtninge

Lørdag d. 18. marts kl. 12:00-15:00 i Lemvig Kirkehus

Alder: ca. 15 - ca. 25 år

Formålet med arrangementet er:

• at lære sin egen og andres kulturer at kende

• at få fl ere unge danskere til at deltage i integration

• at få en bedre forståelse mellem unge

FEBRUAR/ MARTS
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”
Fredag d. 24. kl. 18.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. Fælles spisning med 
Luthersk Missions Ungdom. Mads Hansen.
Fredag d. 24. – lørdag d. 25.
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Overnatning i Tante Andantes Hus.
Onsdag d. 1. kl. 14.00 – 15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag d. 1. kl. 19.30
Kirkehøjskole i Nees Kirke. Sognepræst Kim Eriksen: 
”Jesus & mig med Luther som guide”.
Onsdag d. 1. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Torsdag d. 2. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Kim Eriksen, Lemvig: 
”Og der kom en folkekirke ud af det”.
Torsdag d. 2. kl. 14.30
Kirkens Korshær i Kirkehuset.
Torsdag d. 2. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Filma� en: 
”� e Good Lie”. Samtale og debat.
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FEB./MARTS: LEMVIG: HELDUM:
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 i
97 82 24 24 Spejderhuset med 
 e� erfølgende tønde-
 slagning
                            Indsamling: Sognenes YM-projekt
Søndag d. 5.  10.30 Kim Eriksen Ikke gudstjeneste
1. søndag i fasten  – prædik.: biskop  – der henvises til 
Kirketaxi: Henrik Stubkjær Søndagssamvær med
97 82 14 15 Søndagssamvær gudstjeneste i Lemvig
 Indsamling:  Kirke og e� erfølgende
 Venskabsmenighed frokost i Kirkehuset
Søndag d. 12.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
2. søndag i fasten              Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Kirketaxi: 
97 82 24 24


