
 

ANNONCEKirkeNYT

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

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

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

Kirkekalender Mødekalender  
Fokus

På søndag
 
 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.

Lemvig Kirke indbyder til meditationsgudstjeneste - en stille stund 
med korte salmer og meditation med afsæt i en bibeltekst, refl ek- 
sion, bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.

Torsdag d. 26. okt. kl. 17.00 ved Birgitte Krøyer

Klokkeringning 
d. 31. oktober 2017
i anledning af reformationsjubilæet
500 året for reformationen på reformationsdagen 
d. 31. oktober - bliver markeret i Lemvig og Heldum 
kirker med klokkeringning i 15 minutter fra kl. 16.00 
i.f.m. a� enringning.

...er det 20. søndag efter trinitatis – Matt. 22,1-14
Fester er krævende. Men så er de også givende. Hvis altså 
nogen tager imod indbydelsen, som i lignelsen om Kongesøn-
nens bryllup. For her er værten a� ængig af gæsternes velvilje. 
Selv hvis man er Gud og indbyder til bryllup. Og folk er 
meget op� ndsomme, når det gælder undskyldninger for 
ikke at komme. For man er så vigtig og kan ikke undværes i 
andre sammenhænge. Gud blev dog vred og spyede ild. Men 
tænkte også konstruktivt, at så ville der være plads til andre, 
der i virkeligheden også var bedre tjent med det, og derfor 
måske også bedre ville kunne feste igennem. Festen kan nu 
begynde, men der er én, der ikke har bryllupsklædning på. 
En mærkelig detalje. Svær at forstå. Især når man tænker på, 
at bryllupsklædningen blev stillet alle til rådighed. Nu er det 
også reformationssøndag på søndag. Og da er det nærliggen-
de at tænke på bryllupsklædningen, som den nådens dragt, vi 
alle tager os vildt � ot og festklædt ud i. 
     

For 500 år siden lød der hammerslag på døren til slotskirken 
i Wittenberg. For her slog Martin Luther fast med syvtom-
mersøm, så det gav genlyd i verden, hvad han mente om a� ads-
handel med Guds nåde og barmhjertighed, som paven i Rom 
havde tilladt sig at kapitalisere. 

Hammerslag i Rom 
torsdag den 26. oktober kl. 19.00
Og nu lyder der atter bankelyde i Rom. Det sker, når Lemvig 
provsti lukker dørene op til Rom kirke og indbyder til fælles 
reformationsgudstjeneste torsdag den 26. oktober kl. 19.00. 
Gudstjenestens liturgi og prædiken varetages af Henning Bjerg 
Mikkelsen og Bettina Reese Tonnesen i skøn forening. 
Musikken er lagt i hænderne på Søren Christensen og Chris-
tian Risgaard på orgel og violin. Endvidere medvirker Nørlem 
kirkes voksenkor under ledelse af Lisbeth Simonsen.

Hammerslag i Lemvig 
søndag den 29. oktober kl. 10.30
For på søndag er der reformationsgudstjeneste i Lemvig kirke 
for menigheden i Lemvig og Heldum sogne. Hvor det ved guds-
tjenestens begyndelse vil blive slået fast, hvad der er de af-

gørende lutherske erkendelser. Der vil atter lyde hammerslag. 
Om end mindre end syvtommersøm denne gang vurderes at 
kunne gøre det. 
Menigheden synger lutherske salmer, og præsten holder en 
evangelisk luthersk prædiken. Ligesom der ved gudstjenesten 
er dåb og nadver, som er de to lutherske sakramenter. 
Lemvig kirkes kor synger en nykomponeret salme skrevet i 
anledning af reformationsjubilæet. Og sandelig om der ikke 
er brunch for alle e� er gudstjenesten i kirkehuset. Alt sammen 
for, at 500 års reformationsjubilæet ikke skal gå stille af. 

Slå et slag for
At slå et slag for noget er at gå i brechen for det. Insistere på 
det. Tale godt om det. Kæmpe for det. Som vi alle skal gå i 
brechen for retfærdighed og frihed. Insistere på medmenne-
skelighed og fællesskab. Kæmpe for retten til at bære sin guds-
tro med sig ud i en fælles samtale om liv og eksistens.  Slå et 
slag for en evangelisk luthersk forståelse af kristendommen. 
Ikke med triumfalistiske hammerslag. Men med noget, der 
kunne minde om hjerteslag og hjerterytme.

Ved Kim Eriksen, sognepræst

OKT./NOV. LEMVIG HELDUM 
Torsdag d. 26.  17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer  
Søndag d. 29.  10.30 Reformations- Ingen gudstjeneste, 
20. søndag e. trin. gudstjeneste der henvises til fælles
Kirketaxi:  ved Birgitte Krøyer reformations-
97 82 24 24 og Kim Eriksen  gudstjeneste i
 Indsamling: Sat 7 Lemvig
  16.00 Salmesangstime 
  ved Erling Lindgren 
Søndag d. 5.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Alle Helgens   Kirkeka� e
søndag             Indsamling: KFUM´s Soldatermission
Kirketaxi:  16.00. Kim Eriksen
97 82 24 24 og Birgitte Krøyer
 Alle Helgens Andagt        
Søndag d.12.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
22. søndag e. trin.              Indsamling: Sognenes YM-projekt
Kirketaxi:  16.00 Koncert 
97 82 24 24 ved Lemvig 
 Amatørorkester
 under ledelse af 
 Erik Sommer  

REFORMATIONS-
gudstjeneste

i Lemvig Kirke
[fejring af 500 året for Reformationen]

Søndag den 29. oktober kl. 10.30

Lemvig Kirke indbyder til festgudstjeneste, hvor vi kigger 
både tilbage og frem ... og især i nutiden. Hvad betyder 
Reformationen for os i dag?

Efter gudstjenesten er alle velkomne til BRUNCH i kirke-
huset ... med bacon, æg, pølser, pandekager, hjemme-
bagt brød, frugt m.m.
Pris: 20 kr. 

”Selvom jeg vidste, 
at verden ville gå 

af lave i morgen, ville 
jeg alligevel plante 
mit æbletræ i dag” 

Martin Luther

www.lemvigkirkerne.dk

Kirkens Dagligstue
i Kirkehuset
Torsdag d. 26. oktober kl. 10.00
Annette Breinholt, Lemvig 
”Sang og musik”  - fra barndom til voksenliv”.

Klokkeringning
d. 31. oktober 2017
i anledning af reformationsjubilæet
500 året for reformationen på reformationsdagen 

Reformationen fejres 
med gudstjenester
Lige fra Rom til Lemvig

 
 

 
 

 
 Kirkehøjskole

Lemvig Provsti inviterer til Kirkehøjskole 
Onsdag d. 1. november kl. 19.30 
i Vandborg Kirke
”Midt i livet – foredrag om modstandsmanden og 
teologen Dietrich Bonhoe� er 1906-1945” ved 
sognepræst Leo To� gaard, Nørre Nissum.

På udvalgets vegne
Sognepræst Birgitte Krøyer

Salmesangstime 
med Erling Lindgren
i Heldum Kirke  
d. 29. okt. kl. 16.00.  
Under titlen ”Salmer til tiden” 
sættes fokus på den nye salmebog 
”100 salmer”.

 
 

 

 

OKTOBER
Tirsdag d. 24. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Onsdag d. 25. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Kredsmøde Missionær Bjarne Hvidbjerg, Tistrup.
Torsdag d. 26. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Annette Breinholt, Lemvig ”Sang og musik – fra barndom 
til voksenliv”.
Torsdag d. 26. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Hans Lundby, Skjern.
NOVEMBER
Onsdag d. 1. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag d. 1. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Onsdag d. 1. kl. 19.30
Kirkehøjskole i Vandborg Kirke. 
Sognepræst Leo To� gaard, Nørre Nissum ”Om Bonhoe� er”.
Torsdag d. 2. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Karen Skalkhøj, Livstilshøjskolen ” Sange fra den blå”.
Torsdag d. 2. kl. 14.30
Kirkens Korshær møde i Kirkehuset

Børnesalmer 1-5 år 
Husk: Børnesalmer for alle børn 1-5 år + en voksen begynder 
Onsdag d. 25. oktober kl. 17.15 i Lemvig Kirke
Se mere på www.lemvigkirkerne.dk 
eller kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum.


