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For høsten kommer også i hus i år. Dog ikke af sig selv, 
og ikke uden om de problemer, vejret giver. Med byger, 
der går og kommer, som det nu er den danske som-
mer. Men når marken er mejet, og høet er høstet, og det 
går hjemad med det allersidste læs, skal der festes. For 
høsten er i hus. 

Taknemmelighed som grundtone
Som man sår, skal man høste. Hvilket dog ikke er hele 
sandheden. For tit overrasker resultatet. Ind imellem så 
man sku� es. Ind imellem dog også, så man overvældes 
og forundres. Det mest dræbende for glæden er, hvis 
man tager alting for givet. Samtidig med at glæden for-
vandler sig til taknemmelighed, hvis man udski� er et 
enkelt ord og tager alting som givet. Så kan det ende 
med, at taknemmelighed bliver en grundtone i livet. 
Så man får lyst til at synge, at ham takker alle vi med 
sang, for alt, hvad han har givet, for hvad han vokse lod 
i vang, for ordet og for livet.

Høstgudstjenester i Lemvig og Heldum kirker
Søndag den 17. september vil begge kirker været pyntet 
med korn og blomster og blade, og vi har georginer og 
bonderoser nok. Og de mest elskede af alle salmerne vil 
binde en krans af lovsang til pris for altings skaber. For 
alle gode gaver, de kommer ovenned, så tak da Gud, 
ja, pris dog Gud for al hans kærlighed. Gudstjenesten i 

Lemvig kirke er derudover planlagt som en særlig familie-
gudstjeneste for hele familien og alle andre. 

Tag frugten af dit arbejde med og gå o� ergang
Det er en gammel tradition, at menigheden på et tids-
punkt i gudstjenesten rejser sig og går op til alteret 
og lægger et bidrag til et samlet høsto� er. En konkret 
måde at udtrykke sin taknemmelighed på, som også 
understreger, hvad der er gammel ret, at fuglen og den 
fattige skal også være mæt. Man høster ikke alene for 
egen vindings skyld, men også for at bidrage til det 
fælles liv i det nære og ud over den vide jord. Bidraget 
kan også være i form af frugt og grønt og andet godt, 
som man bringer med til kirke med henblik på, at det 
siden kan sælges til højest bydende. Altså til overpris. 
Det giver sig selv! 

Uden mad og drikke dur helten ikke
E� er høstgudstjenesterne samles alle til kirkefrokost i 
Kirkehuset. Godt rustet med en god appetit.  Og altså 
med en skilling på lommen, der vil kunne omsættes 
til æbler og andet godt, når auktionen først går i gang. 
Giver det mening? Det giver rigtig god mening, når det 
man sår, og det, man høster, bliver perspektiveret af 
gudstjenesten og menighedens fællesskab.  

Ved Kim Eriksen, sognepræst  
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Mødekalender

           -
- På søndag

…er det 12. søndag efter Trinitatis. 
Søndagens evangelium er fortællingen om helbredelsen af den 
døvstumme (Mark 7,31-37). Om en mand, der � k hørelsen og 
tale tilbage engang for næsten 2000 år siden. En fortælling om, 
hvordan Gud kom med nyt håb i et menneskes liv. En fortælling 
om, at Gud har gjort godt i menneskers liv. Men den er også en 
forsmag på, hvad der skal ske engang. Et håb for fremtiden. Og 
sidst, men ikke mindst – så kan vi også høre fortællingen som 
en lignelse: som et billede på, hvordan livet er og kan være lige 
her og nu. Som noget, der i høj grad kommer os ved. For også 
med os er det måske ligesom med den døve og stumme mand. 
Ikke, fordi vi også er døve eller stumme, det er det nu engang 
langt de færreste af os, der er. Men så kan vi til gengæld være 
både døve og stumme på så mange andre måder. 
“E� atha! Luk dig op!” sagde Jesus den dag ved Galilæas Sø. På 
søndag gentager han det i alle landets kirker – også i Lemvig og 
Heldum. Velkommen til gudstjeneste! 

Når høsten er i hus...
Fuglen og den fattige skal også være mæt

Kirkekalender
AUG./SEPT. LEMVIG HELDUM  
Onsdag d. 30.  17.00 – orgelkoncert 
 ved Christian Præstholm,
 organist ved Sct. Mortens 
 kirke i Randers  
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
Onsdag d. 6.   10.00. Kim Eriksen 
 Høstgudstjeneste for 
 daginstitutioner
 – Risbæk Gl.Skole  
Torsdag d. 7.  17.00 orgelkoncert 
 ved Line Reinvang, 
 organist ved Dyrup kirke på Fyn 
Søndag d. 10.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
13. sønd. e. Trin.                       Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 97 82 24 24   
Søndag d. 17.  10.30 Høst- og 10.00 Høst-
14. sønd. e. Trin. familiegudstjeneste  gudstjeneste 
Kirketaxi: ved Birgitte Krøyer ved Kim Eriksen
97 82 24 24                       Indsamling: Bekendtgøres senere
  

Tante Andantes Hus    Ågade 5    7620 Lemvig
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JUHUUUUU
Vi har 10 års jubilæum

fredag-lørdag den 
1. og 2. september 2017

LØRDAG Kl. 10.00-14.00 
	Tante Andante Band Lemvig med VIP 
 sejler ind i Lemvig havn. Derefter optog og sjov 

og fest ved Tante Andantes Hus med koncert, 
pølsevogn, isbod, hoppeborg og åben i huset.

   Sponsorløb
kl. 12-13
Alle kan deltage ved at benytte rulleskøjter, løbe-
hjul, barnevogn, rollator, fødder, trillebør, kørestol, 
sæbekassebil ... alt andet (uden motor) end cykler! 
Se mere på vores hjemmeside. Hjælp med at 
samle penge ind til Tante Andantes Hus. 

Salg af kaffe, 

te, saft, pølser, 

is, popcorn ...

Fredag 1. september: 

Reception kl. 16-18

Salg af kaffe, 

AUGUST 
Onsdag d. 30. kl. 19.00 
Indre Mission. Café i klippen ved byløb.
Torsdag d. 31. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Besøg og rundvisning Lemvig Musikskole 
(der er elevator) – e� er rundstykker.
SEPTEMBER
Tirsdag d. 5. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 5. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /
tlf. 23459492
Tirsdag d. 5. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5.
Formand for Hospice i Danmark Tove Videbæk, Brande. 
”Livet før døden” – Livet på hospice
Onsdag d. 6. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag d. 6. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 7. kl. 14.30 
Kirkens Korshær møde i kirkehuset.
Torsdag d. 7. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognemedhjælper Kirsten Vindum:
”Milde kvinder – hvor har de magt”.
Torsdag d. 7. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset.
Besøg af Gideonitterne.

           

Fri 
entré

Orgelkoncerter 
i Lemvig Kirke kl. 17.00
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

Dåb

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

Høstgudstjeneste
        i Lemvig Kirke
for hele familien - og alle andre!
Søndag 17. september kl. 10.30

  
Efter gudstjenesten er der FROKOST for alle i Kirkehuset. 
Pris: voksne 25 kr., børn under 15 år GRATIS
Sodavand 5,- kr.    Øl 10,- kr.
Tilmelding senest torsdag den 14. september til 
kirkekontoret på tlf. 9782 0786 eller på 
mail: lemvig.sogn@km.dk

Medbring til gudstjenesten:
frugt, grønt, hjemmebag, syltetøj m.m. 
fra årets høst. Disse ting sælges ved auktion 
til fordel for gode formål. 

Høstindsamling
under gudstjenesten, 
så tøm sparegrisen 
og giv til et godt 
formål

Alle gode gaver
de kommer ovenned,

så tak da Gud, 
ja, pris dog Gud

for al hans kærlighed!

www.lemvigkirkerne.dk

Lemvig & Heldum Sogne   Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk


