
Gennem et par år har vi desværre været nødt til at a� yse 
vores minikon� rmand-undervisning på grund af for 
få tilmeldte. Det har vi ikke været glade for, så derfor 
forsøger vi i år med et helt nyt koncept; nemlig en 
Minikon� rmand-weekend, hvor børnene kan komme 
på en slags ”kirkelejr” i Lemvig Kirke og Kirkehus, hvor 
de skal lytte, lære og lege undervisningen ind.
Weekenden a� oldes fra den 1. dec. til den 3. dec. 2017 
og rundes af med gudstjenesten 1. søndag i advent 
i Lemvig Kirke, hvor vi håber, at børnenes forældre, 
søskende, faddere, bedsteforældre også vil deltage. 

Nyt koncept
Det tydeligst nye er selvfølgelig, at undervisningen 
kommer til at foregå henover en weekend i stedet for 
en række e� ermiddage e� er skoletid. Dette kan give 
en bedre sammenhæng for hele undervisningsforløbet. 
Det giver os nye muligheder for at lave nogle længere 

forløb disse dage – og så vil vi også bruge ”mørket” om 
a� enen, så der bliver noget spændende – og måske lidt 
uhyggeligt – at opleve dér … dog ikke mere end godt er. 

Minikon� rmandundervisningen er for 3. klasses elever. 
Det er dåbsoplæring, hvor vi tager fat på nogle af de 
helt grundlæggende emner indenfor kristendommen. 
Disse ifører vi ”nutidsdragt”, så undervisningen er 
tidssvarende og interessant for børnene. 

Også tid til kirkegården
Udover at benytte Lemvig Kirke og Kirkehus vil vi også 
tage en tur på Lemvig Kirkegård, hvor vi blandt andet

vil snakke om de symboler, man kan � nde mange af på 
en kirkegård. Vi taler naturligvis også om liv og død, 
som vi ønsker, at børnene skal få et naturligt forhold 
til. Børn er ikke sarte, så derfor er det altid nemt og 
interessant at snakke med dem om disse emner, når vi 
er på kirkegården. 
Der vil blive tid til, at vi kan komme rundt og snakke 
om de gravsten, der � ndes på kirkegården – både dem, 
der har stået i mange år og de nyere. 

Hoved og krop
Når vi arbejder med kirke og børn, er vi altid meget 
opmærksomme på, at kristendommen skal opleves med 
hele kroppen. Vi skal med andre ord give børnene noget 
til alle sanser. Der er rig mulighed for at bruge sine øjne 
i kirken, når vi skal på skattejagt. Ørerne kommer også 
i brug, når vi skal høre nogle af bibelhistorierne. Kan 
man spise kristendommen? Måske! Der skal i hvert fald 
både mad og drikke til, når Minikon� rmanderne skal 
på en hel weekend hos os, og hvem ved, hvad vi � nder 
på til ”kirke-menuen”. 
Der bliver planlagt kirkeundervisning for børnene, så de 
(forhåbentlig) vil huske en stor del af det mange år frem. 

Af sognemedhjælper 
Kirsten Vindum
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Kirkekontoret
Åben: Tirs.-fred. 9.30-12.30
torsdag 15.00-17.00  -  Mandag lukket

Kirkegårdskontorer 
Lemvig:  97 82 11 52
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Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03 
kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
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ninadavidsen@outlook.dk 

Sognepræst Birgitte Krøyer 
97 82 01 68 
bikr@km.dk

Kirkekalender

På søndag

 
FokusMødekalender

...er det 10. søndag efter trinitatis
   – Luk. 19,41-48
Og her støder vi på tanken om at kende sin besøgelsestid. Det 
kan være drømmehuset, man ikke � k, fordi en anden slog til i 
rette tid. Og om hende, man � irtede med i tankerne, hørte man 
desværre, at hun var blevet gi�  med en anden. For der er øje-
blikke, der ville kunne ændre ens skæbne, hvis blot man kendte 
sin besøgelsestid. Det gjorde Jerusalem ikke, hvilket Jesus dybt 
begræder. Dertil var byen for selvoptaget og templet havde 
mistet sit sande væsen i jagten på penge. Det skulle have været 
et bedehus men fremstod som en røverkule. Og Jesus forudser 
templets ødelæggelse 40 år senere. En kritisk læser vil dog nok 
være en smule skeptisk over for en sådan historisk tilbagedate-
ring fra den tid, hvor evangeliet blev nedskrevet og templets 
ødelæggelse var en realitet. Men på den måde � k de første krist-
ne sat en tyk streg under, at det at kende sin besøgelsestid er at 
slå til, når Jesus byder sig til som verdens frelser. 

AUG./SEP. LEMVIG HELDUM 
Søndag d. 20.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
10. sønd. e. Trin.                          Indsamling; Venskabsmenighed 
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Tirsdag d. 22. 17.00 – orgelkoncert 
 ved Christian Blom 
 Hansen, organist 
Søndag d. 27.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
11. sønd. e.Trin.                   Indsamling: Kirkens Korshær 
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Onsdag d. 30.  17.00 – orgelkoncert 
 ved Christian 
 Præstholm, organist  
Søndag d. 3.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Birgitte Krøyer 
12. sønd. e. Trin. og Birgitte Krøyer Kirkeka� e
Kirketaxi:  Kon� rmandvelkomst
97 82 24 24                         Indsamling: Venskabsmenighed

AUGUST
Tirsdag d. 15. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/Seniormøde. 
� omas Kristensen, Hvide Sande.
Tirsdag d. 15. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 16. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.
Onsdag d. 16. kl. 19.30
Alle Hjem i Nørlem sognegård.
Fællesmøde og generalforsamling. Tale ved Eskild Petersen.
Torsdag d. 17. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Elin Knudsen: ”Tante Andantes Hus – de første 10 år”.
Torsdag d. 24. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Sognepræst Kim Eriksen: 
”Morten Pontoppidan – folkekirkepræst par excellence”.

           Nye konfi rmander 
Indskrivning for nye kon� rmander 
foregår i Kirkehuset:
Onsdag d. 23. august kl. 17.00-18.30
Torsdag d. 24. august kl. 17.00-18.30
Ved yderligere spørgsmål rettes 
henvendelse til sognepræsterne 
Birgitte Krøyer og Kim Eriksen

Lemvig Kirkes 
Ungdomskor 
begynder sæsonen igen 
onsdag d. 23. august 
kl. 15.30-17.00 
i Kirkehuset, Torvet 10.
Aldersgruppe: 
Fra ca. 13 år og ope� er
Aktiviteter: Koret synger til de � este af årets 
gudstjenester. Derudover en vis koncertvirksomhed 
og mulighed for deltagelse i korstævner mv.
A� ønning: Koristerne a� ønnes for deres arbejde

Orgelkoncerter 
i Lemvig Kirke kl. 17.00
Tirsdag d. 22. august: 
Christian Blom Hansen, organist 
ved Sct. Jakobi kirke i Varde 
Onsdag d. 30. august: 
Christian Præstholm, organist 
ved Sct. Mortens kirke i Randers 
Torsdag d. 07. september: 
Line Reinvang, organist ved Dyrup kirke på Fyn

Fri 
entré

Optagelsesprøve: 
Der er en lettere optagelsesprøve til ungdomskoret.
Kontakt: Organist Nina H. Davidsen. 
Tlf: 20 35 91 15/e-mail: ninadavidsen@outlook.dk

Kirkens Juniorklub 
for drenge og piger i 
3.-6. klasse mødes igen
onsdag d. 23. august 
kl. 18.30-20.00 
i Tante Andante Huset.
Kontakt sognemedhjælper 
Kirsten Vindum, 
tlf. 23459492/e-mail: smh@lemvigkirkerne.dk

Minikonfi rmander – en gammel sag i nye klæder
Som noget nyt vil Lemvig-Heldum Sogne i år tilbyde 3. klasserne på Christinelystskolen at deltage i en 
”Minikon� rmand-weekend”, hvor børnene vil få serveret både de lidt vilde og de mere stille oplevelser.

 
 

Lemvig Kirkes 
korskole 
begynder sæsonen igen:
Tirsdag d. 22. august 
kl. 15.20-16.20 
i Kirkehuset, Torvet 10.
Alle børn fra ca 9 år til 13 år er velkomne.
Kontakt: Organist: Nina H. Davidsen, tlf. 20359115/
e-mail: ninadavidsen@outlook.dk
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