
 
 

Sidste år gik � aget billedlig talt på halv i forbindelse med 
indskolingens fagdag i kristendom, for da var emnet ”sorg og 
død”, og eleverne var bl.a. på besøg på Lemvig Kirkegård. I 
år var stemningen noget gladere, og � aget skulle selvfølgelig 
til tops, for emnet var ”livets fester”. Lemvig Kirke var derfor 
i år målet for turen. Her blev der snakket om både dåb, 
kon� rmation og bryllup. Ja, der blev ikke bare snakket om de 
festlige begivenheder, men de blev også dramatiseret.

En far mere og fl ere faddere
Ved dåben tog både præst, forældre med barn og faddere 
opstilling ved døbefonten. Og vi snakkede om, hvordan barnet 
i dåben kommer til at høre til hos Gud. Ligesom det allerede 
hører til sammen med sine forældre og sin familie. De tre 
håndfulde vand fortæller, at barnet nu foruden sine forældre 
også har Gud til far – og sine faddere til at hjælpe mor og far 
med at fortælle og lære barnet om Gud. 
Og spørgelysten var stor. Kan man f.eks. også blive døbt, når 
man er gammel? Ja, det kan man. Man kan ikke blive for 
gammel til at blive døbt. Og jeg kunne fortælle, at den ældste, 
jeg har døbt, var 82 år, og jeg tror aldrig, jeg har set nogen så 
glad som ham. ”Så var det godt, han nåede det”, sagde en af 
drengene. Og ja, det var det!

At sige ja selv
Bage� er blev der snakket kon� rmation. Om at kon� rmation 
betyder at bekræ� e – at sige ja til. Og når man bliver 
kon� rmeret, får man selv lov til at sige ja, til sin dåb – og selv 
få lov at høre Guds ja til én, når præsten lægger hånden på ens 
hoved og velsignelsen lyder. Mange af børnene glædede sig til 
selv at skulle til kon� rmation i år – og et par stykker skulle 
også lige høre, om jeg havde prøvet, at en kon� rmand havde 
sagt nej. Det har jeg ikke – og det blev til en god snak om, at 
man selv vælger, om man vil kon� rmeres. At det ikke er noget, 
man skal. Og hvis man vælger det, så er det, fordi man gerne 
vil sige ja til Gud.

I medgang og modgang
Til sidst blev det så brylluppets tur. Og der var � ere forslag til, 
hvorfor man gi� er sig. Fordi man har fået børn, lød et bud. 
Fordi man elsker hinanden, lød et andet. Det var der godt nok 
nogle af drengene, som syntes var ulækkert, men mon ikke 
de ændrer mening med årene. Og vi snakkede om, at selv om 
man elsker hinanden, så er det ikke altid let at være sammen. 
Og så er det godt at vide, at Gud altid er dér for en, både når 
det er godt, og når det er svært. 

Og inden vi � k set os om, var det blevet tid til at gå tilbage til 
skolen. Men tak, fordi jeg måtte være med – det var som altid 
en fornøjelse. Vi glæder os allerede til at få besøg af jer igen!

Birgitte Krøyer
Sognepræst

 
 

Babysalmesangs-
gudstjeneste i Lemvig Kirke

Sang styrker 
de sociale 

kompetencer.

Tirsdag den 16. maj
kl. 17.00

Gudstjenesten er afslutning på 
Babysalmesang, og vi bruger nogle af 

de salmer og øvelser, vi kender fra 
Babysalmesang.

Vi håber fædre, søskende, 
bedsteforældre, faddere og andre 

interesserede vil deltage.

Efter gudstjenesten vil  
der være en let anretning
i kirken med tid til lidt 
kaffesnak.  

Husk babydyne!
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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
Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset

MAJ: LEMVIG HELDUM: 
Fredag d. 12.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Bededag
Kirketaxi 
97 82 24 24 
Søndag d. 14  9.00 Birgitte Krøyer 9.00 Kim Eriksen
4. søndag e. påske kon� rmation 
Kirketaxi:  11.00 Kim Eriksen
97 82 24 24 kon� rmation
                                                        Indsamling: Venskabsmenighed
Tirsdag d. 16.  17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
Søndag d. 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
5. søndag e. påske       Indsamling: Dansk sømands- og udlandskirker
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Torsdag d. 25.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Kristi 
himmelfartsdag
Kirketaxi: 
97 82 24 24
Søndag d. 28.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
6.søndag e. påske                     Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 

Torsdag d. 11. maj kl. 10.00
Højskolelærer Kristian Tikjøb Olsen: 
”Billedkunst i � y”.

2. pinsedag 
“Ånden som det der binder 

alting sammen”
2. Pinsedags gudstjeneste 
Mandag den 5. juni kl. 4.44

Lystanlægget  Strandvejen  Lemvig

 Start grundlovsdagen med en 
pinsegudstjeneste ved solopgang
 Salmesang, prædiken og nadver.

Alle er velkomne!

Indbydelse til

Efter gudstjenesten 

inviterer menighedsrådene 

på kirkekaffe i caféen på 

Museet for Religiøs Kunst.

Bøvling, Fabjerg, Flynder, Gudum, Heldum, Hove, Hygum, Lemvig, 
Møborg, Nees, Nr. Nissum, Nørlem og Tørring sogne

2. pinsedag2. pinsedag2. pinsedag

Når fl aget går til tops…
Hvert år arrangerer lærerne i indskolingen på Christinelystskolen 
en fagdag i kristendom. I år var emnet ”livets fester”.

Bryllup opføres i Lemvig Kirke

Dåb dramatiseres i Lemvig Kirke

MAJ
Tirsdag d. 9. kl. 17.00 – 19.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Onsdag d. 10. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 11. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Højskolelærer Kristian Tikjøb Olsen: 
”Billedkunst i � y”.
Tirsdag d. 16. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/Seniormøde. 
Vagn Andersen, Holstebro.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle Hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Sang-/musika� en.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Birgitte Krøyer: 
”Johannes Jørgensen kendt og fejret i 
Italien – foragtet og glemt i Danmark”.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset. 
Jens Holm, Krusbjerg.

...er det 4. søndag efter påske
Det er vemodigt at skulle sige farvel. Det er træls, når noget godt slutter. 
Nu gik det lige så godt. I den situation er fokus som regel rettet bagud 
på det, der snart ikke er mere. Sådan var det også for disciplene, da 
Jesus holdt sin afskedstale, at de af gode grunde ikke kunne tænke på 
andet, end hvad de stod foran at skulle miste. Det var alt sammen før 
påske. Nu hører den kristne menighed ordene e� er påske. Og da kan 
man høre, hvad Jesus også sagde, med helt andre ører. For en fuldgod 
erstatning er på vej: Helligånden. Sandhedens ånd, som skal overbevise 
verden om synd og retfærdighed og dom. Om synd: at man ikke tror på 
Jesus. Om retfærdighed: at han er gået til faderen, og man ser ham ikke 
længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Man kan stadig
se fremad med forventning og håb. Og det passer som fod i hose til en 
kon� rmationssøndag.

           -
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