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Kirkekalender

På søndag

Mødekalender  
Fokus

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

Når bladene falder - fokus på døden og livet

Gartneriarbejder 
– Lemvig Kirkegård
Med tiltrædelse 18. april 2017 søger vi en fuldtids 
gartneriarbejder til Lemvig Kirkegård.
Stillingen er tidsbegrænset.
Ansøgninger skal være os i hænde senest 
den 23. marts 2017 kl. 12.00.
på e-mail: 8840fortrolig@sogn.dk
Se hele opslaget på www.lemvigkirkerne.dk

er det 3. søndag i fasten...
Og kampen fortsætter. Kampen mellem godt og ondt. 
Og menneskets sind er det, hvorom der kæmpes. 
Hvad fylder vore tanker? Hvad besætter vore sind? 
Der tegner sig et billede af dæmoner på spil. Og det skal 
fortolkes i et nutidigt sprog. Med forståelsen af at noget kan 
tage magten over os. Gribe os. Løbe afsted med os. Forføre 
os. Fastholde os i sit jerngreb. Som andet kan frigøre os. 
Berige os. Få os til at leve og elske. Det er en kamp på godt 
og ondt. Og kampens deltagere må vælge deres strategi. 
Hvorvidt man er af den opfattelse, at med ondt kan ondt nu 
bedst fordrives. Eller man vælger at betræde en helt anden 
sti præget af ord om tilgivelse og forsoning. Er der noget 
mere magtfuldt og virkningsfuldt end kærligheden? 
Og - siger Jesus i teksten - hvis det er ved Guds � nger, at jeg 
driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.
            

Foredragsaften 
i Kirkehuset
Tirsdag d. 14. kl. 19.30
Marie Holm Larsen, Aarhus:
”Glaspigen med jernviljen”.

MARTS: LEMVIG: HELDUM:
 
Søndag d. 19.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag i fasten                   Indsamling: Mellemkirkeligt Arbejde    
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 
 
Torsdag d. 30. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
 

Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset
Torsdag d. 16. kl. 10.00
Michael Nielsen, Ryslinge: 
”Løgnehistorier fra Vestjylland”.

Babysalmesangs-
gudstjeneste
i Lemvig Kirke 
tirsdag d. 21. marts kl. 17.00 
ved Kim Eriksen

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 

 
 

 

           -
-

Det er en personlig og bevægende fortælling om en bedstefars 
død fortalt af mor og datter.
Bedstefar har kun to ting tilbage: en gammel radio, som ikke 
dur, og en lille dukke, som har fulgt ham hele livet.
Resten har han smidt ud, for der, hvor hans næste rejse går 
hen, kan han ikke tage noget med.
Heldigvis får han besøg. Hans barnebarn får radioen til at 
spille igen, og dukken begynder at danse helt af sig selv. Det 
er den bedste dag i lang tid. Det er en god dag at dø. Så det 
gør han.
Men det er sandelig ikke slut af den grund. Fra det sted, som 
man ikke vender tilbage fra, griber han ind i sin families 
hektiske og splittede tilværelse og giver dem mod til at leve 
fuldt ud.
 
Humoren er en naturlig del
Historien fortælles med få ord, musik, sang, dans og dukker, 
som med lethed og humor blæser på fysiske love og fordomme 
om liv og død.
Teaterstykket opføres af Teatret Kimbri, bestående af Gitte 
Kielberg og Miriam Ariana, som er mor og datter. 
”Inspirationen til forestillingen opstod e� er vores fars og 
bedstefars dødsfald. Vi � k et ønske om at bevare og formidle 
den intensitet, som døden bringer ind i livet. Det hjælper 
midt i sorgen.
Vores kultur har svært ved at rumme, at livet en dag skal være 
slut, for det rokker ved en forhastet og materiel livsindstilling 
at have døden i sin bevidsthed. Men den materielle verden 
har en grænse, og vi kan ikke tage noget med os herfra. Hvis 

vi husker på det dyrebare livs skrøbelighed, så får livet mere 
fylde og nuet en større værdi, og så er det ikke så svært at 
møde døden”, siger skuespillerne om stykket. 
 
Der er et formål med teaterstykket
Vi vil i god tråd med skuespillernes tanker formidle den 
indsigt, som mange gamle mennesker kommer til at besidde, 
når de på den anden side af den erhvervsaktive alder får tid til 
at tænke over livet og døden. At fortrænge døden og at hægte 
de gamle af er to sider af samme sag. Begge dele er tegn på en 
ubalance, som dette skuespil måske kan hjælpe med at rette 
op på.
Forestillingen er meget velegnet for et blandet publikum af 
børn, forældre og bedsteforældre, som alle en dag må forholde 
sig til døden. Det er vort håb, at forestillingen kan hjælpe med 
at gøre det lettere at tale om den uundgåelige afslutning på 
livet og huske på at leve, mens vi gør det og være sammen 
med dem, vi holder af.

Et godt samarbejde
Det er e� erhånden en del år siden, vi første gang indbød til 
en fælles børneteateroplevelse for børn og børnefamilier i 
Lemvig Provsti. Vi er følgende sogne, som i fællesskab står 
bag dette arrangement: Nørlem, Heldum, Lemvig, Tørring, 
Houe, Hygum, Rom, Lomborg, Ramme, Dybe sogne. 
Der er gratis adgang til forestillingen. Se mere information på 
plakaten her på siden.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum og Teatret Kimbri

 

Børne- og familieteatret Kimbri tager i Lomborg Kirke livtag med aktuelt emne om livet

MARTS
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:  ”Glaspigen 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”.
Lørdag d. 18. kl. 12.00 – 15.00
Dialogmøde for unge: ”KULTURETUR FOR UNGE 
– mød og forstå unge fra andre kulturer”.
Onsdag d. 22. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Torsdag d. 23. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Jim Sander Christensen, � yborøn: ”Mit liv”.

 
 


