
 

 
 

  

Danmissions forårs-distriktsmøde
i Lemvig Kirkehus tirsdag d. 07. marts kl. 19.30.
Volontørerne Christian Colding og Valdemar Vejbæk
fortæller om deres oplevelser i Tanzania. 
E� er ka� ebord er der en 
kort generalforsamling 
og afslutning.
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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

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

Igen kan du være med til at gøre en forskel – endda en 
stor forskel – i de lande, hvor man ikke har så meget, som 
vi har her i Danmark. Vi inviterer dig til at hjælpe med 
Sogneindsamlingen søndag den 12. marts – her i Lemvig.

Brunch, svømmehal, crossfi t?
Det er forskelligt, hvad vi laver om søndagen, men den 12. 
marts kan vi sammen bruge et par timer på at gøre en verden 
til forskel for mennesker i nød.

Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:
 

Fem familier en køkkenhave, 
der sikrer mad og indtægt 

25 mennesker midlertidigt 
husly e� er en katastrofe
 

30 � ygtningebørn næringsrig 
mad i en måned 

Der er brug for dig – med din hjælp når vi længere
Omkring 20.000 frivillige går på gaden, når vi samler ind. 
Men der er altid brug for � ere, som vil bidrage til en givende 
søndag på tværs af generationer og grænser. Tag en ven med 
– eller hele din familie - og se, hvem der samler mest ind!
Sidste år � k vi i Lemvig og Heldum Sogne dækket 13 ruter, 
hvilket svarer til halvdelen, idet vi har 27 ruter i alt. Måske 
kan vi få fyldt alle ruter op i år; søndag den 12. marts? Med 
din hjælp når vi længere.  

Det går pengene til – og nytter det noget?
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og mennesker 
i nød ud fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Folkekirkens 
Nødhjælp arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, 
minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Det nytter – og det virker. Folkekirkens Nødhjælp holder 
skarp kontrol med korruption, og regner omhyggeligt på 
projekter, så de gavner mest muligt og bærer sig selv, når vi 
rejser igen. Siden den første indsamling i 1999 har frivillige 
samlet godt 210 millioner kroner, som har bedret livet for 
millioner af mennesker udsat for sult, sygdom, minefare, 
tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af jord og anden 
ekstrem uretfærdighed. 
Folkekirkens Nødhjælp er derude - og ser fremgang hver dag.
Hver en krone har gjort forskel.

Indsamlingsdag er festdag
Når vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp er der altid en 
rigtig hyggelig stemning i kirkehuset – næsten som en festdag. 
Indsamlerne kommer tilbage fra ruten med store smil på 
læben og gode fortællinger, som de deler med de andre, mens 
der bliver kræset for dem med ka� e og ostemadder … og lidt 
sødt til ganen.  
Det er nogle få timer af en dag, vi bruger på at gå rundt og 
stemme dørklokker denne søndag – få timer som bliver til en 
kæmpehjælp der, hvor pengene bliver sendt hen. Når vi lø� er 
i � ok, når vi et langt stykke. 

Tilmeld dig NU
Du kan tilmelde dig som indsamler ved at kontakte 
sognemedhjælper Kirsten Vindum, tlf. 2345 9492 eller via
mail: smh@lemvigkirkerne.dk
Du kan også tilmelde dig direkte på nettet: 
www.noedhjaelp.dk

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

er det 1. søndag i fasten...
Jesus be� nder sig et udsat sted. Fysisk såvel som åndeligt. 
Jesus be� nder sig i ørkenen og har fastet i fyrre dage. Sulten 
går til marv og ben.  Jesus er udfordret som menneske. 
Og Djævelen vi� er med den fristelse, at Jesus måtte kunne 
skyde genvej via sin guddommelige natur. Jesus er sand 
Gud og sandt menneske. Men hvad er den dybere sandhed 
og sammenhæng i det? Hvorfor ikke gøre sten til brød? 
Hvorfor ikke overbevise om sin magt og myndighed ved at 
lade sig gribe i et fald fra de høje tinder af himlens engle for 
øjnene af en måbende verden? Hvorfor ikke gøre knæfald 
for Djævelen og gøre magt til det bærende princip? 
Hvorfor ofre sig i kærlighed og afmagt? Det er denne 
søndag lagt i hænderne på biskop Henrik Stubkjær at ud-
lægge dagens tekst i sin prædiken i Lemvig kirke.

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. 

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. 7. marts 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!

Generalforsamling i KFUM og KFUK
Den 30. marts 2017 kl. 18.00 
på KFUM og KFUK, Ågade 5, Lemvig.
Dagsorden ifølge lovene.
E� er generalforsamling og fællesspisning møder vi 
generalsekretær i KFUM og KFUK i Danmark, Jørgen 
Kvist, som vil give os ny inspiration og en peptalk for 
fremtiden.
Vi håber fra bestyrelsen på et godt fremmøde.

Gør en verden til forskel
Det tager kun to-tre timer af din forårssøndag at samle ind 
– men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag.

           -
-

 

MARTS: LEMVIG: HELDUM:  
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
  Kirke og e� erfølgende
  frokost i Kirkehuset
                       Indsamling: Venskabsmenighed 
Søndag d. 12.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
2. søndag i fasten              Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 19.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag i fasten                       Indsamling: Mellemkirkeligt Arbejde
Kirketaxi: 
97 82 14 15 

Kristuskransen   
Søndag d. 05. marts kl. 16.00 
i Heldum Kirke
Tilmelding nødvendig til sognemedhjælperen

MARTS
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: 
”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.
Søndag d. 5. kl. 16.00
”Kristuskransen” i Heldum Kirke 
Tirsdag d. 7. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 7. kl. 17.00 – 19.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Tirsdag d. 7. kl. 19.30
KFUM og KFUK voksena� en i Ågade 5.
Sognepræst Kim Eriksen: 
”Kampen mod ensomhed” – Hvordan kan vi bidrage?
Onsdag d. 8. kl. 19.00
Studiekreds i Kirkehuset om reformationen.
Onsdag d. 8. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Pensioneret præst 
Tage Rasmussen, Århus: ”De 10 bud og nåden”.
Torsdag d. 9. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Tidl. provst i Lemvig Provsti Knud Erik Nissen: ”I mands 
minde” – tanker om et præsteliv i Lemvig Provsti.
Torsdag d. 9. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Jens Schmidt, Astrup.

 
 


