
 
 

 
 

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender

På søndag

Kirkekalender            

Fri 
entré

Orgelkoncerter 
i Lemvig Kirke kl. 17.00
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

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

…er det 13. søndag efter trinitatis.
En lovkyndig ville have at vide, hvad han skulle gøre for at 
arve evigt liv. Han skulle elske Gud og næsten, lød svaret. Men: 
”Hvem er så min næste?” ville den lovkyndige nu vide, og som 
svar på det, fortæller Jesus den kendteste af Det nye Testa-
mentes lignelser ”Lignelsen om den barmhjertige samaritaner”. 
Det begynder med, at han ville vide, hvem der var hans næste 
– og lignelsen slutter med, at Jesus spørger tilbage: ”Hvem af 
disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes 
hænder?”  og den lovkyndige selv svarer: ”han, som viste ham 
barmhjertighed”. For ”næste” er noget vi har – og ”næste” er 
også noget, vi er. Nogen gange den, der giver – andre gange 
den, der får. Men altid hinandens ”næste – dem, der skal være 
der for hinanden.

Når Christian Mejdahl fortæller sin livsfortælling, som 
han vil gøre det til sæsonens første foredragsa� en i 
Kirkehuset tirsdag den 12. 
september kl. 19.30, trækkes 
der tråde helt tilbage til den-
gang Harald Blåtand kristnede 
danerne og Danmark � k sin 
dåbsattest….

500års reformationsjubilæet
Reformationsfejringen er godt i 
gang og topper inden længe med 

fejringen af 500 året for, at 
Luther slog sine 95-teser 
op på kirkedøren i Wit-
tenberg den 31. oktober 
1517. I den anledning har 
Viborg Sti�  sammensat et 
”ambassadørkorps”, som 
tilbyder forskellige refor-
mationsforedrag rundt 
omkring i sti� et. Ambas-
sadører som ud fra hver 
deres livshistorie fortæller 
om og re� ekterer over reformationens betydning. I de-
res eget liv. For Den danske Folkekirke og for det danske 
samfund. For selv om noget er 500 år siden, behøver det 
jo langt fra at have mistet sin betydning.

En af disse ambassadører er Christian Mejdahl, Løgstør, 
og tirsdag den 12. september kl. 19.30 kommer han og 
holder sit reformationsforedrag ”Min livsfortælling” i 
Kirkehuset. Om foredraget skriver Christian Mejdahl: 
”I min fortælling vil jeg tage udgangspunkt i Danmarks 
dåbsattest (Jellingestenen) videre over klostre og mun-
ke til Luther og reformationen i Danmark. Jeg vil sige 
noget om reformationens betydning for det samfund, 

som har udviklet sig til det, vi kender i dag. Og så vil jeg 
føje nogle betragtninger til om de opgaver og oplevelser, 
jeg har ha�  som politiker set i lyset af det foregående”.

Bonde og Folketingets formand
Christian Mejdahl er født på Færøerne (1939), hvor 
hans far var præst. Har gået på Nørre Nissum E� erskole 
og taget landbrugsuddannelse bl.a. på Hammerum 
Landbrugsskole og drev fra 1965 og 25 år frem et land-
brug i Oudrup, ved Løgstør.  Blev i 1970 valgt til byrådet 
i Løgstør for venstre og sad der indtil 1988 - heraf de 
12 som kommunens borgmester. I den samme periode 
var Christian Mejdahl også med i Oudrup menigheds-
råd.  I 1987 blev Christian Mejdahl valgt til Folketinget, 
hvor han sad indtil 2007 og fra 2003 var Folketingets 
formand – landets fornemste post.

Foredragsa� enen forgår i Kirkehuset, Torvet 10 (der er 
også adgang ved Svirrebom).
A� enen begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00. 
Undervejs bliver der en pause, hvor der serveres ka� e/te 
m.m. (pris kr. 25, -).

Birgitte Krøyer, Sognepræst
Formand for aktivitetsudvalget

Lemvig Kirkes Korskole
Husk korskolen er begyndt igen e� er 
sommerferien for alle børn fra 9- 13 år.
Vi mødes tirsdage kl. 15.20-16.20 i Kirkehuset. 
Bare mød op! 
Organist Nina H. Davidsen tlf. 20359115/e-mail 
ninadavidsen@outlook.dk 

AUGUST LEMVIG HELDUM 
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.  familiegudsteneste gudstjeneste ved
Kirketaxi:  ved Birgitte Krøyer Kim Eriksen
97 82 24 24                   Indsamling: bekendtgøres senere 
Søndag d. 24.  10.30 Kim Eriksen 9.00  Kim Eriksen
15.sønd. e.Trini.                         Indsamling: Sognenes YM-projekt
Kirktaxi: 
97 82 24 24 
 

Døbt i Lemvig kirke 
D. 27. aug.: Felix Winther Warming, Vinkelvej 9, Lemvig

 
Fokus

Min livsfortælling ved Christian Mejdahl
- en af Viborg Sti� s Luther ambassadører

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.
Tirsdag d. 12. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/Seniormøde. 
Tage Grønkjær, Klitmøller.
Tirsdag d. 12. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset.
Christian Mejdahl ”Min livsfortælling”.
Onsdag d. 13. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Fødselsdagsfest. Missionær Villy Sørensen, Hammel. 
Børnetaler Bodil � omsen.
Torsdag d. 14. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Demenskoordinator Jytte Rønn, Lemvig
” Hvad kan du som borger tænke på, når du møder en 
person, som er demensramt”.

Høstoffer 2017
Det beløb, der indkommer ved årets høstgudstjenester i Hel-
dum og Lemvig kirker bliver fordelt til følgende organisationer:
Danmission - Mission Afrika - Kirkens Korshær - Borgerskolen
Aktivitetshuset -  Børn & Unge i Sorg - Folkekirkens Nødhjælp


