
Få mere viden om kristendom

www.lemvigkirkerne.dk

Livtag2018

Praktiske oplysninger
 y Datoer: 11. januar, 18. januar, 1. februar, 1. marts og 15. marts 2018
 y Alle aftener fra kl. 19.00 til 21.00
 y Sted: Kirkehuset ved Lemvig Kirke, Torvet 10
 y Der vil være et max deltagerantal på 12
 y Deltagelse: 200 kr. for “Livtag - fire andagtsbøger + skål”
 y Tilmelding til Lemvig kirkekontor,

 telefon 97 82 07 86 eller på mail: lemvig.sogn@km.dk
 y Tilmeldingsfrist 31. oktober
 y Arrangører: Lemvig-Heldum Sogne

Lemvig Kirke inviterer til



  

Livtag med kristendommen

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.

I en tid med højtråbende ateister og med udfordringen fra 
andre trosretninger bliver spørgsmålet om kristendom-
men 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 studie-
kreds? Det er det også. Er det et møde med 
det åndelige og det religiøse? Det er det også. 
For det begynder i Lemvig kirke og fortsætter 
som undervisning og en åben drøftelse i Kirke-
huset. To timer fra kl. 19 til 21, fem torsdage i 

første kvartal af 2018. 
Se datoer på bagsiden.

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 åndelige rødder 

og sit livs værdier og tage livtag med den 
kristne tro. Det er også på anden vis et be-
grænset 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 mate-
riale, man får udleveret den første aften, som 

består af fire andagtsbøger og en lille glasskål. 
Hvad meningen med glasskålen er, vil blive afs-

løret til sin tid. 

Tilmeldingsfrist er reformationsdagen den 31. oktober 2017.
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