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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

... er det 5. søndag efter påske
Man taler så meget om sammenhængskra� . Ikke mindst i samfunds-
debatten. Og den politiske uenighed går mest af alt på, hvad der kan 
øge, og hvad der kan skade sammenhængskra� en. I forholdet mel-
lem himmel og jord, Gud og mennesker, har sammenhængskra� en 
et navn. For det er den rolle, Jesus har som repræsenterende begge 
verdener som Gud og menneske. Men det er alt sammen udfordret 
og skal � nde sin nye form, nu hvor Jesus er på vej til at forlade jorden 
for at indtage sin plads i himlen. Og da er der to ting, som Jesus vil, at 
disciplene skal forstå, lader sammenhængskra� en forblive usvækket: 
Det ene er den kærlighed, hvormed Gud elsker verden. Og det andet er 
bøn. For i bønnen insisterer et menneske på, at forbindelsen til Gud er 
intakt. Og i søndagens tekst møder man den stærke opfordring: Bed, 
og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. 

  

MAJ/JUNI LEMVIG HELDUM: 
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 himmelfartsd.
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  
Søndag d. 4.  10.30. Birgitte Krøyer 10.00. Kim Eriksen
Pinsedag  Kirkeka� e
Kirketaxi:              Indsamling: Danske Kirkers Råd
97 82 24 24 
 

MAJ
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.

Tirsdag d. 23. kl. 17.00 – 19.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492

Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.

Torsdag d. 25. kl. 10.00
INGEN Kirkens dagligstue p.g.a. KR. HIMMELFART.

Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset
Torsdag d. 18. maj kl. 10.00
Sognepræst Birgitte Krøyer: 
”Johannes Jørgensen kendt og fejret i Italien 
– foragtet og glemt i Danmark”.
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                I  N  V  I  T  A  T  I  O  N 
 
I anledning af Remmerstrandlejrens 50-års jubilæum er alle børn, unge  
og voksne velkommen på Remmerstrandlejren 
                                            
                              Søndag d. 28. maj 2017 kl. 13.30 
Program:   

• Festtale v. biskop Henrik Stubkjær 
• Musikindslag v. Anders Krogsgård m.fl.  
• Tag selv kaffe- kagebord 
• Glimt fra for 50 år siden   
• Hilsener     
• Afslutning v. provst Ole Rasmussen 

 
Børneprogram: Vi får besøg fra Tante Andantes Hus, Lemvig.   
 
Vi forventer at eftermiddagen slutter ca. kl. 16.00-16.30    
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Invitation
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I anledning af Remmerstrandlejrens 50-års jubilæum er 
alle børn, unge og voksne velkommen på Remmerstrandlejren

Søndag d. 28. maj 2017 kl. 13.30
Program:  
• Festtale v. biskop Henrik Stubkjær
• Musikindslag v. Anders Krogsgård m.� . 
• Tag selv ka� e- kagebord
• Glimt fra for 50 år siden  
• Hilsener    
• Afslutning v. provst Ole Rasmussen
Børneprogram: Vi får besøg fra Tante Andantes Hus, Lemvig.  
Vi forventer at e� ermiddagen slutter ca. kl. 16.00-16.30

   

Kontakt: Besøgskoordinator Margit Agergaard, tlf. 61750238
Lemvig og Heldum Sogne

Vil du give lidt af din 
tid til besøgstjenesten?
Vi har løbende brug for 
nye besøgsvenner. 

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn

Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Tirsdag d. 23. maj kl. 17.00 - 19.00

 
 

           -
-

Kirken ud til folk og fæ - igen
Andet og mere end “blot” åndelig føde bliver der serveret på standen, som Lemvig Provsti stiller op på Lemvig 
Marked og Dyrskue den 27.-28. maj, hvor kirken kommer derud, hvor kirken hører til; nemlig blandt folket.

 

Lemvig Provsti 
på Dyrskue

[Kirken ud til folk og fæ]
Vi ses på Lemvig Marked og Dyrskue 
Lørdag og søndag den 27.-28. maj 2017 
(lørdag 10-17 ▪ søndag 9.30-16.00)

• Reformationen - hvad kommer
 det mig ved?
• Kirkekaffe og ”Luther snak”
• Hoppekirke og konkurrencer

Se mere her:
www.lemvigprovsti.dk

www.lemvig.com/lemvig-marked-og-dyrskue

Da det i år fejres, at det er 500 år siden, Martin Luther 
begyndte den store reformation af kirken, vil dette selvfølgelig 
også blive en del af kirkens stand på dyrskuet. Således har 
provstiet indkøbt en bunke postkort, hvor der på hvert enkelt 
kort � ndes et Luther-citat. 
”Den, der forsømmer en time, forsømmer en hel dag” … ”Den, 
der stikker næsen i al ting, får den også i klemme” … disse er 
blot et par af de til tider provokerende Luther-citater, som helt 
sikkert vil give anledning til en god snak om både Luther og 
reformationen … og nok også om Folkekirken. 

Morgensang i hangaren
Som noget nyt har vi år fået lov at byde ind med en gang 
morgensang i hangaren, hvor der serveres rundstykker 
og ka� e til udstillerne. Sognepræst Kim Eriksen, Lemvig-
Heldum Sogne, vil sammen med Lemvig Kirkes organist, 
Nina H. Davidsen og kirkens ungdomskor, tage kirkens ord 
og toner med helt ud på dyrskuepladsen. Det bliver dog ikke 
en morgensang med prædiken, men nok mere et ”folkeligt 
eksistentielt indslag”, hvor alle kan være med. 

Uden mad og drikke …
Servering vil der være lidt af i Lemvig Provstis stand, idet 
man vil kunne forsyne sig med både kirkeka� e, vand, frugt og 
måske en Luther-kage – men dog ikke lutter lagkage! 
Vand� askerne er igen i år forsynet med en label, som fortæller, 
at det er vand fra Lemvig Provstis stand. Vi kan håbe på så 
varmt vejr, at kirkevandet vil falde et tørt sted. 

Kom og vind
Konkurrencer kommer også på banen, idet man gennem quiz 
og andre opgaver kan vinde – og det gælder både børn og 
voksne, så der vil være noget for alle aldersgrupper.  Opgaverne 
vil mere eller mindre direkte være relateret til Martin Luther 
og Reformationen.
Hvad enten man er barn eller voksen, kan man komme 
op at hoppe i den store hoppekirke, hvor man kan få rørt 
benmusklerne – måske e� er at man har brugt hjernen til en af 
de udfordrende opgaver på provstiets stand. 
Kirkerne i Lemvig Provsti glæder sig til endnu en gang at 
være sammen om at lave en spændende stand, så vi viser en 
anden side af kirken end den gængse. Her har vi mulighed for 
at komme ud over kirkens dørtrin på en god og spændende 
måde. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig-Heldum Sogne

w


