
I mange år var Allehelgens søndag, den søndag hvor man en-
gang særligt huskede de særlige helgener, næsten glemt af de 
� este. Men nu er Allehelgens søndag igen kendt af de � este, 
for nu er den blevet den søndag, hvor vi mindes dem, vi har 
kendt – og på ingen måske ønsker skal blive glemt. Derfor 
mindes vi dem ved at tænde lys, høre deres navne læst op – 
lytte til musik og synge samme – bede sammen og høre ord 
fra Bibelen og ord til e� ertanke sammen.

Bare navne
Der er navne, som ikke er og aldrig bliver andet end bare 
navne for os. Navne, som vi måske nok har hørt og kender, 
men som sjældent kommer til at betyde særligt meget for os, 
fordi vi ikke selv kender mennesket bag navnet. Kender den, 
der bar navnet. Navne, vi bare har hørt. Sådan er det med 
langt de � este navne.

Særlige navne
Og så er der navne, som på ingen måde bare er et navn for os. 
Navne, som betyder noget ganske særligt for os. De navne, vi 
synger om i Jacob Knudsens salme ”Se, nu stiger solen”, når 
vi synger: Alle gode navne, som bedst jeg ved: Moder, søster, 
elskte…. 
Alle gode navne, som bedst vi ved. Det er de navne, Allehelgen 
handler om. De navne, som betyder noget helt bestemt for os. 

De navne, som hører sammen med os. De navne, vi har hørt 
sammen med. Alle gode navne, som bedst jeg ved… Vi ved 
bedst selv, hvilke de er. De navne, som var alt det bedste for os.

Glæden ved et navn
Og ligesom det har betydning for os i levende live, at vores 
navn nævnes. For der kan være utrolig stor glæde i, at nogen 
husker vores navn og nævner det.  På samme måde har det 

også betydning, at vi husker og nævner de dødes navne. Til en 
begyndelse er det måske svært at sige dem. Og svært at høre 
dem sagt. Fordi det minder os om, at de ikke er hos os mere. 
At vi ikke længere har én at kalde ved netop deres navn. 
Men det må ikke få os til at holde op med at nævne deres navne, 
for som én har sagt det: ”Lad os tit nævne de dødes navne, for 
hver gang vi nævner de dødes navne i hverdagen og til fest, kan 
vi høste nye frugter af deres liv” (Henri Nouwens). Lad os tit 
nævne de dødes navne. Lad os aldrig holde op med at nævne 
de dødes navne, for i navnet gemmer sig også glæden over, at 
de ikke er glemt. I navnet gemmer sig også alt det, de var – og 
stadig kan være for os.

Sammen i mindet 
Vi er sammen om sorgen over, at de skulle dø – og sammen 
fejrer vi glæden over, at de har levet. 
Vi er sammen om at høre navnene – men vi er også fælles om 
hver især at sidde med vores egne navne. Navne, det måske er 
længe siden, vi har ha�  en at kalde, men som vi aldrig holder 
op med at have brug for at kalde frem i erindringen.
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At hjælpe og hjælpes…
Lemvig Velgørenhedsselskab er i fuld 
gang med forberedelserne til uddelin-
gen af årets julehjælp.
Vil du gerne hjælpe os med at hjælpe 
andre – vil vi blive meget glade for 
at modtage et bidrag på selskabets 
konto i Vestjysk Bank - 7730 4168410 
– evt. bidrag kan også a� everes i 
Kirkehuset, Torvet 10.
Har du brug for hjælp, vil vi gerne 
have din ansøgning. Ansøgningsske-
ma kan � ndes på www.lemvigkirk-
erne.dk (forsiden) og kan a� everes i 
Kirkehuset, Torvet 10 eller mailes til 
bikr@km.dk. 
Ansøgningsfristen er 23. november.
På bestyrelsens vegne.
Birgitte Krøyer, formand 
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Søndag d. 5. 10.30 Birgitte Krøyer  9.00 Birgitte Krøyer
Allehelgens  Kirkeka� e
søndag            Indsamling: KFUM´s Soldatermission
Kirketaxi:  16.00. Kim Eriksen
97 82 24 24 og Birgitte Krøyer
 Allehelgens Andagt 

Søndag d. 12.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
22. søndag e. trin.                Indsamling: Sognenes YM-projekt
Kirketaxi:  16.00 Koncert ved
97 82 24 24 Lemvig Amatørorkester
 under ledelse af 
 Erik Sommer  

Søndag d. 19.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
23. søndag e. trin.
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

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
Lemvig Provsti inviterer til 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.

Tirsdag d. 7. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Tirsdag d. 7. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 7. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5.
Generalsekretær i Blå Kors Christian Bjerre, Vildbjeg 
”Når far eller mor drikker” – Hvordan kan vi hjælpe?
Onsdag d. 8. kl. 19.30
KFUM s soldatervennefest i Klippen.
Torsdag d. 9. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Lærer, Ole Due, Nr. Nissum ”Sønderjylland under krig og 
genforening”.
Torsdag d. 9. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Christian H. Andersen, Herning.

Kirkens Dagligstue
i Kirkehuset
Torsdag d. 2. november kl. 10.00
Karen Skalkhøj, Livstilshøjskolen ” Sange fra den blå”. Døbt i Lemvig Kirke d. 22. okt. : 

Wilmer Mollerup Tarquini, Kirkevej 9, st., Lemvig

Koncert i Lemvig Kirke 
Søndag d. 12. nov. kl. 16.00
med Lemvig Amatørorkester under ledelse af Erik Sommer i 
samarbejde med Lemvig Kirke i anledning af orkestrets 75 års 
jubilæum.

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. 7. november 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!

Alle gode navne…

På søndag
…er det Allehelgens dag. 
”Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige 
er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, 
for de skal arve jorden…” (Matt 5,1-12), lyder det i sønda-
gens evangelium. Versene kaldes for ”saligprisningerne”. 
Men det er mod forventning ikke de rige, glade og modige, 
der prises salige. Det er mod al forventning de fattige, 
sørgende og sagtmodige – for de har intet mindre end 
Himmerige, trøst og arv i vente hos Gud. For lige meget 
hvor tungt livet kan være her – så slutter det ikke med det 
– så slutter det ikke her, men hos Gud. 
Og det er da lige til at blive helt salig over…

Velkommen til Allehelgens gudstjenester og andagt!

 

 

Allehelgens søndag den 5. november kl. 16.00 mindes vi dem, vi har mistet i Lemvig og Heldum sogne, 
siden det var Allehelgen sidst, ved en andagt i Lemvig Kirke.

 

Orkesteret a� older jubilæumsreception i Lemvig Kirkehus 
kl. 14.30, hvor alle er velkommen. 
Fri entré.

 
 

 

 


