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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.

Når der er noget, man gerne vil have styr på, men ikke 
rigtig kan få hold på, må man gå i clinch med det, og 
forsøge at komme ind på livet af det, og tage livtag med 
det. 

Livtag med kristendommen
I en tid med højtråbende ateister og med udfordringen 
fra andre trosretninger bliver spørgsmålet om kristen-
dommen aktuelt. Hvilket billede tegner der sig af Gud 
gennem den kristne tro? Hvad siger kristendommen 
om det at være menneske? Hvad betyder det, at Jesus er 
Kristus? Når Gud siges at være almægtig og god, hvorfor 
trives ondskaben så i bedste velgående? Alt dette tager 
troen og tvivlen livtag med.

Livtag – for de nysgerrige
Her kommer så et tilbud. Er det en studiekreds? Det er 
det også. Er det et møde med det åndelige og det re-
ligiøse? Det er det også. For det begynder i Lemvig 
kirke og fortsætter som undervisning og en åben drøf-
telse i Kirkehuset. To timer fra kl. 19 til 21, fem tors-
dage i første kvartal af 2018. På følgende dage: 11. jan-

uar, 18. januar, 1. februar, 1. marts og 15. marts. Eneste 
forudsætning er, at man er nysgerrig og har et åbent 
sind.

Et eksklusivt tilbud for 12
Det er måske lidt provokerende at melde klart ud, at dette 
tilbud ikke er tænkt med henblik på faste kirkegængere. 
Det er alene tænkt for den, der har det hele lidt mere 
på afstand, men gerne vil i tættere kontakt med sine ån-
delige rødder og sit livs værdier og tage livtag med den 
kristne tro. Det er også på anden vis et begrænset tilbud, 
for der er kun plads til 12 deltagere, og det er først til 
mølle. 

Tilmelding og pris
Man tilmelder sig på Kirkekontoret. Det koster 200 kr. 
Det er betalingen for det materiale, man får udleveret 
den første a� en, som består af � re andagtsbøger og en 
lille glasskål. Hvad meningen med glasskålen er, vil 
blive afsløret til sin tid. Man skal ikke betænke sig med 
tilmeldingen, men sidste frist er på reformationsdagen 
den 31. oktober. 

Hvem kommer med dette tilbud
Det gør Lemvig og Heldum kirker. Og vi, der garan-
terer den åbne samtale og et velforberedt oplæg til de 
enkelte a� ener, er sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
sognepræst Birgitte Krøyer samt sognepræst Kim Erik-
sen. Og så må man i øvrigt selv vurdere, om man tænk-
er: Det er lige noget for mig. 

Ved sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
sognepræst Birgitte Krøyer og sognepræst Kim Eriksen   

Livtag - for de nysgerrige
Få mere viden om kristendom

Kirkekalender
SEPT./OKT. LEMVIG HELDUM 
 
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: Høstgudstjenesteindsamling 
Søndag d. 24.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
15. sønd. e. Trin.    
Kirketaxi:  
97 82 24 24                 Indsamling: Sognenes YM-projekt 
Torsdag d. 28.  17.00 Meditationsgudstjeneste 
  ved Birgitte Krøyer  
 19.30 Koncert med
 Taïga String Quartet (entré 50 kr.) 
Søndag d. 1.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
16. sønd. e. Trin.    Kirkeka� e
Kirketaxi: 
97 82 24 24                 Indsamling: Venskabsmenighed

 

Kirkesanger
Er du pensionist, gymnasieelev eller noget helt andet 
– og ønsker et lønnet fritidsjob, er nedenstående måske 
en mulighed.

Vi mangler én eller � ere personer til snarest muligt at 
indgå i vores sangerteam ved Heldum Kirke, Lemvig 
Kirke og Lemvig Kirkegårdskapel.

Det drejer sig om ca. 30-35 årlige tjenester i Heldum 
Kirke og et tilsvarende antal i Lemvig Kirke.
Disse tjenester er fortrinsvis søndag formiddag og 
planlægges for et kvartal ad gangen i sangerteamet.

Derudover drejer det sig om ca. 40-50 årlige tjenester i 
Lemvig Kirke og i Lemvig Kirkegårdskapel. 
Disse tjenester er normalt på hverdage og lørdage.

Der udbetales honorar for hver enkelt tjeneste.
Opgaverne kan evt. deles mellem � ere personer.

Yderligere oplysninger kan fås hos Kaj Gøtzsche på
tlf. 24611291, og på www.lemvigkirkerne.dk

Ansøgning bedes sendt senest 21. september 2017 til 

Lemvig-Heldum Menighedsråd, 
Torvet 10, 7620 Lemvig
eller på mail til: 8840fortrolig@sogn.dk

Mødekalender
SEPTEMBER
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”.
Onsdag d. 20. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag d. 20. kl. 19.30 
Indre Mission. Bibelkreds i hjemmene.
Torsdag d. 21. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Forstander Flemming West ”Kongensgaard E� erskole 
– nu og her!”.
Torsdag d. 21. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset.
Bent Kjøller Hansen, Skjern. 

           -
-

…er det 14. søndag efter trinitatis. 
Og på søndag fejrer vi høstgudstjeneste i både Lemvig og 
Heldum Kirker. En søndag i høstens tegn – en søndag i takkens 
tegn. Høste skal vi nok huske at gøre – både den høst, som 
kræver vores indsats, som denne tid kræver landmændene, og 
den, som helt ufortjent bliver os til del. Alt det, vi får uden at 
have gjort noget som helst for det. Men takken og taknemme-
ligheden har vi måske nogle gange brug for at blive husket på. 
Som vi bliver det i evangeliet til på søndag (Luk 17,11-19) – 
helbredelsen af de ti spedalske. De � k alle ti det samme – de 
blev helbredt – men kun én vendte ”tilbage for at give Gud æren” 
og sagde ”tak”.  Vi har også alle sammen fået det samme– livet, 
noget at leve af – gør det så nogen forskel, om vi også får sagt 
tak for det? 
Ja, og derfor fejrer vi høstgudstjenester… velkommen!

På søndag

 
Fokus

 

KLOKKESPILLETS MELODIER
i sensommer og høst
Kl. 8:   Morgenstund har guld i mund
Kl. 12: Alle gode gaver
Kl. 15: Nu falmer skoven trindt om land
Kl. 18: Tunge, mørke natteskyer

 
 Kirkens Dagligstue

i Kirkehuset
Torsdag d. 14. september kl. 10.00
Demenskoordinator Jytte Rønn, Lemvig
” Hvad kan du som borger tænke på, 
når du møder en person, som er demensramt”.

 
 

 
 

Christian Mejdahl: 
”Min livsfortælling”

Foredragsaften 
i Kirkehuset 
Tirsdag d. 12. sept. 
kl. 19.30

 
 


