
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

Sognene i provstiet er igen gået sammen om en fælles 
gudstjeneste ved solopgang mandag den 5. juni kl. 4.44 
i Lystanlægget ved Strandvejen i Lemvig. De lærde har 
ment, at tidspunktet var nemt at huske. Men solen står 
med bonden op, slet ikke med de lærde. Så der er � ere 
grunde til at stå tidligt op denne morgen og begive sig 
afsted til gudstjeneste.

Grundlovsdag
Flagene vil blive hejst og 
også byde Grundlovsdag 
velkommen. Et rygte 
vil nemlig hævde, at 
Frederik den 7. kommer 
og graver dybt i historien 
medbringende foromtalen 
til Jyske lov fra 1241. Ånden 
er helt afgørende næsten 
uanset hvad. Ånden, som det, 
der binder alting sammen. 
Himmel og jord. Gud og mennesker. Mennesker, der vil 
hinanden det bedste. Alt i naturen og verden. Ånden har 

altid travlt. Som solen, der står 
med bonden op, slet ikke med de 
lærde, oplyser bedst fra tå til top, 
hvem der er mest på færde. 

Musikken og sangen 
En tvær� øjte blander sig med 
lyden fra en sav, hvis klinge bøjer 
sig e� er tonerne. Og et klaver 
slår tonen an til en salmesang, 
som rågerne med garanti vil 
forsøge at overdøve. Hvilket de 
dog ikke skal lykkes med! For nu 
vågner alle dybe toner til pris for 
menneskets forsoner.

Nadver og prædiken
Brød er brød og vin er vin. Og dog så meget mere, når 
Ånden gør det til Kristi nærvær. Og uden Ånden ingen 
prædiken, der er værd at lytte til. Nu må man så se, om 
Ånden vitterligt kommer over prædikanten. 

Morgenkaffe
Menighedsrådene ved, hvad alle trænger til. Og e� er 
gudstjenesten bydes der på kirkeka� e på Museet for 
Religiøs Kunst. Og så er 2. pinsedag godt begyndt og 
Grundlovsdagen ligeså. 

Ved sognepræst Kim Eriksen
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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

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. 6. juni 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!

JUNI LEMVIG HELDUM: 
Søndag d. 4.  10.30. Birgitte Krøyer 10.00. Kim Eriksen
Pinsedag  Kirkeka� e
Kirketaxi:                  Indsamling: Danske Kirkers Råd
97 82 24 24  
Mandag d. 5.  4.44 Fælles frilu� s- Der henvises til
2. pinsedag gudstjeneste ved fælles gudstjeneste
Kirketaxi:  Kim Eriksen m.� . 
97 82 24 24  
Søndag d. 11.  10.30 Musik- 10.00 Birgitte Krøyer
Trinitatis søndag gudstjeneste
Kirketaxi  ved Kim Eriksen
97 82 24 24             Indsamling: Folkekirkens Ungdomskor 
Søndag 18.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
1. sønd. e. trinitatis                          Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 

Onsdag d. 31. maj kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Besøg af Gideonitterne. 

JUNI
Torsdag d. 1. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Bjarne Hansen, � yborøn (søn af Rav-Aage):
” Når der går Rav i det ”.

Torsdag d. 1. kl. 14.30
Kirkens Korshær i Kirkehuset.

Torsdag d. 1. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset.
Torben Skov Jensen, Tarm.

Tirsdag d. 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.

Onsdag d. 7. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.

Onsdag d. 7. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.

Torsdag d. 8. kl. 10.00
Kirkens Dagligstue i Kirkehuset: Sommercafe

... er det Pinsedag
Og det overraskende sker. Solen bryder igennem på en grå og overskyet 
dag. Det vil være forkert at sige, at disciplene overvinder sig selv. Som 
handlede det om at tage sig sammen. Nu går vi ud og møder verden. 
Som var de alene med deres frygt. Nej, det kom helt bag på dem. Som 
et skub af en kra� , der var uimodståelig. De talte bage� er om et kra� igt 
vindstød, der havde fyldt hele huset, hvor de sad. Pinseunderet fortæller 
om alt det, vi ikke kan af os selv, men ved Guds kra� . Naturen er præget 
af det. Vi er selv fyldt med det. Det ånder himmelsk over støvet, det vi� -
er hjemligt gennem løvet.  Hvor end man går i kirke pinsedag, kan man 
glæde sig til at synge: I al sin glans nu stråler solen. Hvis man tør løbe 
den risiko, at det overraskende sker, at man mødes af ukendte kræ� er, 
der får ens tunge til at gløde. 
                                                  
                                                Glædelig pinse!

Kirkens Dagligstue 
i Kirkehuset

KLOKKESPILLETS MELODIER
i pinse- og sommertiden
Kl. 8: Lysets engel går med glans
Kl. 12: I al sin glans nu stråler solen
Kl. 15: Nu blomstertiden kommer
Kl. 18: Sig månen langsomt hæver
Kl. 20: Der står et slot i vesterled
Fra den 24. juni udski� es ”I al sin glans” med
”Gak ud, min sjæl, betragt med � id”

 

Torsdag d. 1. juni kl. 10.00
Bjarne Hansen, Thyborøn (søn af Rav-Aage): 
” Når der går Rav i det ”.

Musikgudstjeneste 
i Lemvig Kirke
Søndag d. 11. juni 
kl. 10.30  
ved Kim Eriksen 
med deltagelse af Lemvig kirkes 
korskole og ungdomskor.

Stå med solen op…
Den opfordring skal tages helt bogstavelig, når det gælder frilu� sgudstjenesten 2. pinsedag. 
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