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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

MARTS: LEMVIG: HELDUM:  
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
Seksagesima søndag              Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 14 15  
Tirsdag d. 21 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste
 ved Kim Eriksen 
Søndag d. 26.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Midfaste            Indsamling: Samvirkende menighedsplejer 
Kirketaxi: 
97 82 24 24
 

MARTS 
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.
Tirsdag d. 14. kl. 14.30 
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/ seniormøde.
Tirsdag d. 14. kl. 19.30
Foredragsa� en i kirkehuset. 
Marie Holm Larsen, Aarhus:  ”Glas pigen med jernviljen”.
Onsdag d. 15. kl. 19.30
Alle Hjem. Møde i de � re kredse.
Torsdag d. 16. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Michael Nielsen, Ryslinge: ”Løgnehistorier fra Vestjylland”.

Tirsdag den 14. marts kl. 19.30 får vi mulighed for at møde 
Marie Holm Laursen til foredragsa� enen i Kirkehuset.  
Hvor hun meget ærligt, velformuleret og humoristisk vil 
fortælle om at leve med en alvorlig kronisk sygdom, men 
endnu mere om livsglæde og om at se muligheder i stedet 
for begrænsninger. I forbindelse med foredraget, vil det også 
være muligt at stille spørgsmål til hende. 

Om Marie
Marie Holm Laursen bor i Aarhus og er 20 år. Til daglig går 
hun i skole og lever et almindeligt liv, men med det vilkår, at 
hun lever med en svær grad af knogleskørhed. Og det var den, 
der var baggrunden for, at Marie var hovedperson i en TV2 
dokumenter i 3 afsnit: “Pigen med glasknoglerne”, ”Glaspigen 
med Jernviljen – Marie � ytter hjemmefra” og “Mads, Marie 
og Kronprinsessen”. 

Om sygdommen
Marie Holm Laursen er født med en meget sjælden form for 
knogleskørhed: Hendes knogler brækker lige så let som glas, 
og blot et fald fra kørestolen kan tage livet af hende. 
Marie Holm Laursen har oplevet at brække en arm, et ben 
eller en anden knogle mellem 500 og 1.000 gange – ingen 
kender det præcise tal – og hendes krop er fyldt med stænger 

og skruer, der holder hende sammen. Alligevel 
har Marie Holm Laursen en positiv tilgang og 
lyst til livet, som ikke kan andet end smitte af 
på de mennesker, der møder hende, og hører 
hendes gribende og livsbekræ� ende historie.

Om at leve med sygdommen
Marie Holm Laursen fortæller, hvordan 
hun formår at få det bedste ud af livet trods 
udfordringer. For hende, er det langt hen ad 
vejen et valg vi tager, om vi vil fokusere på det 
positive eller negative. Vi er ikke herre over, 
hvilke vilkår vi er givet i livet, men vi er herre over vores egen 
livsglæde. I en verden fuld af begrænsninger er det vigtigt at 
holde fast på ens muligheder og ikke lade begrænsningerne 
overskygge de mange muligheder.
Med sit foredrag vil Marie Holm Laursen derudover gerne 
sætte fokus på at få nedbrudt de fordomme, der er overfor 
handicappede, fordi mange ikke kender så meget til deres liv. 
Hun fortæller om sine op- og nedture, og hvordan hun lever 
et ungdomsliv med fester, venner og familie på trods af de 
forhindringer, hun møder på sin vej, i håbet om at hun ved 
at skabe kendskab til det uvisse kan være med til nedbryde 
fordommene. 

Foredragsa� enen forgår i Kirkehuset, Torvet 10. A� enen 
begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00. 

Undervejs bliver der en pause, hvor der serveres ka� e/te 
m.m. (pris kr. 25, -).

Velkommen til en inspirerende foredragsa� en om at 
livsglæde er et valg, vi tager – om at se muligheder frem for 
begrænsninger – om at nedbryde fordommene.

Birgitte Krøyer
Formand for aktivitetsudvalget

 
Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset
Torsdag d. 9. kl. 10.00
Tidl. provst i Lemvig Provsti Knud Erik Nissen: 
”I mands minde” – tanker om et præsteliv i Lemvig Provsti.

Kulturetur
– dialogmøde mellem 
unge danske og unge 
� 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 � ere unge danskere til at deltage i integration
• at få en bedre forståelse mellem unge 

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.

Dåb
Døbt i Lemvig Kirke d. 25. feb. 
Vilma Birkø Nygaard, Nybrovej 11, Lemvig
Døbt i Heldum kirke d. 26. feb.

Lucy-Tove Murphy Lund-Hansen Vinkelvej 11, Lemvig

”Pigen med glasknoglerne”

Gartneriarbejder 
– Lemvig Kirkegård
Med tiltrædelse 18. april 2017 søger vi en gartneriarbejder 
til Lemvig Kirkegård.
Ansøgningsfristen er den 23. marts 2017.
Se hele opslaget på www.lemvigkirkerne.dk

TILMELD DIG NU!
Du kan tilmelde dig som indsamler ved at kontakte 

sognemedhjælper Kirsten Vindum, tlf. 2345 9492 
eller via mail: smh@lemvigkirkerne.dk

	  
 

TILMELD	  DIG	  NU	  !	  
Du	  kan	  tilmelde	  dig	  som	  indsamler	  ved	  at	  kontakte	  sognemedhjælper	  Kirsten	  

Vindum,	  tlf.	  2345	  9492	  eller	  via	  mail:	  smh@lemvigkirkerne.dk	  
	  

er det 2. søndag i fasten.....
Og et meget relevant spørgsmål i forhold til dagens evan-
gelium er, hvorvidt Gud lader sig påvirke, når mennesker 
beder om hjælper. Og et endnu mere nærgående spørgsmål: 
Kunne Jesus tage fejl? Åbenbart. For Jesus er den første til 
at erkende sit snæversyn, at han alene skulle være sendt 
til de fortabte får af Israels hus. For nu be� nder Jesus sig i 
grænselandet ved Tyrus og Sidon og en kanaanæisk kvinde 
udfordrer ham med sin bøn for sin datter og lykkes med at 
overbevise Jesus om, at han tager fejl af sin bestemmelse, 
hvis han ikke forstår sin opgave som en håndsrækning til 
den ganske verden. Grænser er en god ting. Men det er det 
vel også at kunne række over grænser eller hvad? 
Dagens evangelium er en tankevækkende tekst.
 

 
 

 
 

 

Siger man ”Marie Holm Laursen”, er der ikke mange, der ved, hvem man taler om. 
Men siger man ”Pigen med glasknoglerne” er det anderledes. For det er som hende 
danskerne mødte Marie Holm Laursen i TV2 dokumentaren af samme navn.

           -
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