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Meditationsgudstjeneste
i Lemvig Kirke

[som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen]
 Torsdag den 28. september kl. 17.00
   
Lemvig Kirke indbyder til meditationsgudstjenester - en stille stund 
med korte salmer og meditation med afsæt i en bibeltekst, reflek-
sion, bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.
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På søndag
...er det 16. søndag efter trinitatis – Luk. 7,11-17 
Og igen støder Jesus ind i virkeligheden, som den er, når den er 
mest hjerteskærende. En mor har mistet sin søn og et ligfølge 
er på vej ud til graven. En sorg hun står alene med, for hun har 
også mistet sin mand og har ikke andre børn. Mange fra byen 
støtter hende ganske vist i den svære stund. Det skulle da også 
bare mangle. Men livet går videre. Blot ikke for denne mor, for 
hvem der ikke � ndes skridt ud af fortvivlelsen. Og det er, som 
om Jesus ser det og ikke kan bære, hvad han ser. Så han siger til 
den døde: Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op! Og enhver kan 
så tænke sig til, hvad der skete. Men tror vi, at den døde � k sit 
liv tilbage, så tror vi også, at Jesus har magt over døden. Og så 
bekender vi troen på kødets opstandelse og det evige liv. Men 
er det ikke en ringe trøst for den, der må råbe af fortvivlelse: 
Gud kunne du ikke have gjort, at mit barn ikke døde. Ved byen 
Nain støder vi alle ind i virkeligheden, som den er. Og den 
kristne tro har et svar, der blot ikke går sådan lige op.

SEPT./OKT. LEMVIG HELDUM 
Torsdag d. 28. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 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. søndag e. trin.  Kirkeka� e
Kirketaxi:              Indsamling: Venskabsmenighed
97 82 24 24 
Tirsdag d. 3.  17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Kim Eriksen 
Søndag d. 8.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
17. søndag e. trin.                      Indsamling: Norea Radio
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Onsdag d. 11 Kl. 19.30
 Midtjysk Kammekor
 under ledelse af
 Søren Birch
 Entré 50,- kr. 
Søndag d. 15.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
18. søndag e. trin.               Indsamling: Dansk Missionsråd
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 

MØDEKALENDER SEPTEMBER/OKTOBER
Tirsdag d. 26. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 27. kl.19.30
Indre Mission i Klippen. Simon Overgaard, Holstebro.
Torsdag d. 28. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognepræst Birgitte Krøyer ”Nu falmer skoven – eller gør den”.
Tirsdag d. 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5.
Provst Ole Rasmussen, Bøvling. 
”Hvad betyder de 10 bud for os i dag”.
Tirsdag d. 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Onsdag d. 4. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Torsdag d. 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Provst Ole Rasmussen, Lemvig provsti ”Vejen til Lemvig”.
Torsdag d. 5. kl. 14.30
Kirkens Korshær møde i Kirkehuset

 
 Kirkens Dagligstue

i Kirkehuset
Torsdag d. 28. september kl. 10.00
Sognepræst Birgitte Krøyer 
”Nu falmer skoven – eller gør den”.

Koncert i Lemvig Kirke

Taïga String Quartet
Torsdag den 28. september kl. 19.30

Taïga String Quartet er en 
kvartet med skandinaviske 
rødder, som består af vio-
linisterne Louise Gorm og 
Isabelle Bania, bratschist 
Alice Vaz og cellist Maria 
Edlund. 

Entré 50 kr.

 

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. 3. oktober 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!

I denne sæson kommer Kirkehøjskolen både på biograf- 
og kirkebesøg og omkring både Dietrich Bonhoe� er 
og Luther. Omkring både Bonhoe� ers liv og teologi – 
og omkring, hvordan vi er nået fra Luther til nutidens 
præstationssamfund.

Mandag den 9. oktober 2017 
kl. 19.30 i Biohuset i Lemvig 
E� er en kort introduktion ses
Erik Tills � lm om den tyske præst og 
modstandsmand Dietrich Bonhoe� er.

Onsdag den 1. november 2017 
kl. 19.30 i Vandborg Kirke 
”Midt i livet – foredrag om modstands-
manden og teologen Dietrich Bonhoef-
fer (1906-1945)” ved sognepræst Leo 
To� gaard, Nørre Nissum.
Dietrich Bonhoe� er var en af det 20. århundredes største 
kristne tænkere. Han kan endda måle sig med den an-
erkendte og berømte Karl Barth. Det var ikke fordi, han 
havde et langt liv til at tænke sig om i. Han blev født 
i 1906 og henrettet i 1945 -  en måned før Nazi–Tysk-
lands kapitulation. Det er nok som modstandsmand 

og kritiker af det nazistiske styre, at Bonhoe� er mest er 
husket i dag. Men han er også værd at huske, fordi han 
har tænkt mange spændende tanker om den kristne tro. 

Tirsdag den 6. februar 2018 
kl. 19.30 i Bøvling Valgmenighedskirke
”Midt i et præstationssamfund:
Om skam og utilstrækkelighed” 
foredrag ved ph.d. og højskolelærer 
på Silkeborg Højskole Christian 
Hjortkjær.

Ungdommen er ikke, hvad den har været. Den er sunde-
re, mindre kriminel og mere pligtopfyldende. Ungdom-
men har tabt tiden og indrettet sig e� er klokken. Døg-
net inddeles i klokketimer, så præstationen kan presses 
til det maksimale. Den både frygter verdens straf og 
stra� er sig selv. 500 år e� er Luther er vi tilbage, hvor han 
startede. I præstationssamfundet og angstens tidsalder. 
Vi maksimere som munke. Og lever i fremtiden.
Hvordan i alverden hjælper vi en ungdom, der er ved at 
miste sig selv i skam, angst og diagnoser? Måske ved at 
se nærmere på Luther og Kierkegaards tanker om angst 
og kærlighed.

Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30 
i Den katolske Kirke i Lemvig
De � este kender bygningen, som ligger overfor Lemvig 
Sygehus: Den katolske kirke. Men hvad er den katolske 
kirkes historie i Lemvig? Det vil vi blive klogere på, når 
Kirkehøjskolen gæster den katolske kirke i Lemvig.
Kirkehøjskolen er et tilbud til alle om undervisning og 
inspiration.
Tidspunkt: A� enerne begynder kl. 19.30 og slutter 
senest kl. 21.30. 
A� enernes forløb:
Velkomst
1. afdeling – oplæg/foredrag
Sang
Pause med ”stå-ka� e” i kirken
2. afdeling – samtale med foredragsholder
Afrunding
Pris: A� enerne er gratis. 
Menighedsrådene er værter for ka� en. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Sognepræst Birgitte Krøyer
Medlem af Kirkehøjskoleudvalget

 
 

 

 

Martin Luther og reformationen
tre foredrag efteråret 2016:

Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19:30 på Lemvig Museum  
Martin Luther og Folkekirken i dag samt forholdet mellem kirke og politik. Om forskellen på Martin 
Luthers og Philipp Melanchtons syn på gode gerninger.   
Foredrag ved Kim Jon Eriksen, Lemvigs nye sognepræst og tidligere domprovst ved Haderslev Domkirke.

Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 19:30 på Lemvig Museum 
Martin Luthers reformationstænkning og dens virkningshistorie.  
Foredrag ved Henning Kjær Thomsen, teologisk medarbejder ved Viborg Stift. Medlem af Viborg 
Stifts forberedelsesgruppe af Reformationsåret.

Tirsdag den 1. november 2016 kl. 19:30 på Lemvig Museum 
Spor af reformationen i Lemvigegnens kirker. Foredrag ved Ellen Damgaard, tidligere museumsleder 
af Lemvig Museum

Entre: 50,- pr. foredrag

Følg os på: 
https://www.facebook.com/folkeuniversitetetilemvig 
www.fuko.dk/komite/nordvestjysk-folkeuniversitet

Hvor fejrer Lemvig Provsti 
Reformationen?
I Rom naturligvis 
Derfor indbyder Provstiet til 
reformationsgudstjeneste i Rom Kirke 
Torsdag d. 26.10.2017 kl. 19.00
 
Gudstjenestens liturgi og prædiken 
varetages af Henning Bjerg Mikkelsen 
og Bettina Reese Tonnesen. Musikken er lagt i hænderne på 
Søren Christensen og Christian Risgaard på orgel og violin. 
Endvidere vil I møde Nørlem Kirkes Voksenkor under ledelse 
af Lisbeth Simonsen, der også vil understøtte salmesangen.
En enestående mulighed for en � ot fejring af 500-året for 
Reformationen.

 

Babysalmesangs-
gudstjeneste i Lemvig Kirke
Tirsdag den 3. oktober kl. 17.00

Sang styrker 
de sociale 

kompetencer

 
Alle er velkomne


