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På søndag
...er det 17. søndag efter trinitatis – Luk. 14,1-11
Og vi ved, at Jesus satte stor pris på sabbatten. Dog kun for så 
vidt, at den var til Guds ære og mennesker til glæde. Firkante-
de regler for at komme hviledagen i hu punkterede Jesus 
derimod gerne. Og spurgte direkte: Hvor dum kan man være? 
Må man helbrede en syg mand på en sabbat eller ej? Hvis I har 
regler, der forbyder det, er det i alt fald helt hen i vejret. Tænk 
jer dog om: I ville selv straks komme en søn eller et af jeres 
dyr til undsætning, hvis de var i nød. Og I ville ikke betænke 
jer et øjeblik, om det nok så meget var sabbat. Men mennesker 
tænker i kasser og laver regler, der tit intet fornu� igt formål 
tjener. Hvilket dog ikke a� older Jesus fra at komme med sit 
bud på en leveregel til fremme af ydmygheden: Sæt dig aldrig 
på de øverste pladser, men nederst, så én kan komme og sige: 
Ven, sæt dig højere op. For enhver, som ophøjer sig selv, skal 
ydmyges, og den, som ydmyger sig selv, skal ophøjes. Går man 
i kirke på søndag, kan man iagttage, hvordan det er gået med 
det. Men vil man være sikker på at få en af de mere ydmyge 
pladser, skal man komme i god tid!                  Døbt i Lemvig Kirke d. 24. sept.: 

Manfred Rønn Warming, Uglevej 19, Heldum

OKTOBER LEMVIG HELDUM 
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. 19.30 Midtjysk 
 Kammerkor 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 
Søndag d. 22.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
19. søndag e. trin.                 Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 

OKTOBER
Tirsdag d. 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
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”.
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
Fredag d. 6. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen. Fællesspisning. Claus Pihl, Holstebro.
Fredag d. 6. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Familiea� en med fællsspisning Alex Carlsen, Tarm.
Mandag d. 9. kl. 19.30
Kirkehøjskolen i biohuset Lemvig. 
Erik Tills � lm om Dietrich Bonhoe� er.
Tirsdag d. 10. kl. 19.30 
Foredragsa� en i Kirkehuset. Provst Ole Rasmussen 
”Når Korset får vinger”.
Onsdag d. 11. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen, fælles med LM. 
Dan Hessellund, Herborg.
Torsdag d. 12. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Missionær for Danmission, Else Højvang
”Livet med 27 år i Tanzania” 
Indsamling til Danmission ved døren.
Torsdag d. 12. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset, fælles med IM. 
Dan Hessellund, Herborg.

 
 Kirkens Dagligstue

i Kirkehuset
Torsdag d. 5. oktober kl. 10.00
Provst Ole Rasmussen, Bøvling. ”Vejen til Lemvig”.

Kirkehøjskole
Mandag d. 9. okt. kl. 19.30 
i Biohuset
E� er en kort introduktion ses Erik Tills 
� lm om den tyske præst og modstands-
mand Dietrich Bonhoe� er. 
Det er gratis at deltage, og der er ingen 
tilmelding.
På udvalges vegne
Sognepræst Birgitte Krøyer

Høstoffer 2017 
Ved indsamling til høsto� er i Lemvig og Heldum kirker 
indkom følgende beløb: 12.990,75 kr.
Beløbet er fordelt således:
DanMission:  1.000,00 kr.
Mission Afrika  1.000,00 kr.
Kirkens Korshær  1.000,00 kr.
Borgerskolen, Lemvig  2.000,00 kr. 
Aktivitetshuset, Lemvig  3.500,00 kr.
Børn & Unge i Sorg, Lokalt  1.000,00 kr.
Folkekirkens Nødhjælp  3.490,75 kr.
Tak for alle bidrag
Lemvig og Heldum Menighedsråd

Foredraget får lu�  under vingerne og kommer dybt ned i 
et meget vigtigt emne, når der tirsdag den 10. oktober kl. 
19.30 er foredrag i Kirkehuset ved Lemvig kirke. For når 
danske jagerpiloter og soldater rykker ud til internatio-
nale missioner er folkekirken også med og sender præster 
på den ganske særlige mission, som værnspræsterne 
udøver for hæren, søværnet og � yvevåbnet.

Flyverpræst
Før han tiltrådte som provst i Lemvig provsti og rykkede 
ind i Bøvling præstegård, var Ole Rasmussen sognepræst 
i Gjellerup i Herning og fra 2007 til 2016 samtidig 
værnspræst i � yvevåbnet.
Ole Rasmussen vil med foredraget give et indblik i at 
være præst under disse særlige omstændigheder, når han 
har været udsendt med � yvevåbnet til nogle af verdens 
brændpunkter. Hvor præsten har den samme opgave 
som altid og dog så meget anderledes og mere.

For man oplever lidt af hvert  
Foredraget vil blive krydret med anekdoter og billeder 
fra tjenesten som � yverpræst. Herunder om et møde 
med den danske kronprinsesse Mary. Og om det at 
være uden for rang, så man som værnspræst altid er af 
samme rang som den militærperson, man har over for 
sig. Hvilket giver en særlig frihed og et særligt ansvar. 

Når bomberne er kastet
Evangeliet er det samme. Men siger det mon det samme 
under disse helt særlige omstændigheder?
Ole Rasmussen vil sikkert også komme ind på de teo-

logiske overvejelser en præst gør sig, når evangeliet om 
fred og forsoning skal forkyndes, medens krigen raser. 
Derom kan teologer nemlig skændes, så det lyder som 
om, der er udbrudt krig. Eller også har korset fået vinger 
og � yver smukt som en fugl.  

Ved Kim Eriksen, sognepræst

Når korset får vinger
Provst Ole Rasmussen fortæller om det at være � yverpræst

Ole Rasmussen og Kronprinsesse Mary ved KFUM’s 
Soldaterhjem i Camp Bastion i Afghanistan, 2009.

Ole Rasmussen prædiker under en feltgudstjeneste i 
Mazar-e-Sharif i det nordlige Afghanistan, 2015.

 
 

 

 


