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Lemvig Amatørorkesters 
Jubilæumskoncert 
I  Lemvig Kirke 

	

Søndag	d.	12.	november	2017	kl	15.00	
Oplev	Brass	Bandets	75	års	jubilæumskoncert	under	ledelse	af	

Dirigent	Erik	Sommer.	

Orkesteret	afholder	jubilæumsreception	i		

Lemvig	Kirkehus	kl.	13.30,	hvor	alle	er	velkommen.	

Koncerten	arrangeres	i	samarbejde	med	Lemvig	Kirke	

Fri	entre.	

Det er nok lige præcis, hvad vi IKKE skal gøre på tirsdag den 
14. november – altså gå op og lægge os. Nej, for i Lemvig 
Kirkehus får vi besøg af valgmenighedspræst, Ronald Ris-
vig fra Aulum, til en foredragsa� en, som tager kærligt fat på 
emnet ”Matador og kristendom”. 
TV-serien Matador er omdrejningspunkt for Ronald Risvigs 
bog og foredrag om kristne værdier, som de afspejler sig i 
hverdagen. For nok er der alle intrigerne og magtkampene, 
side om side med sladderen i Korsbæk, som vi spejler os i – 
men under det hele ligger den varme og forløsende humor, 
der gør, at vi trods alt rummer og ser hinanden, som dem vi 
er – på trods af alle skel – for humoren er i sit væsen beslægtet 
med evangeliet. Bogens titel er ”Matador og kristendom – 24 
fortællinger om vort liv”.

Matadormix
Matador er næsten som en julekalender med sine 24 afsnit. 
Dette har givet anledning til, at Ronald Risvig også har opdelt 
sin bog i 24 afsnit. I en anmeldelse af bogen skriver Gudmund 
Rask Pedersen: ”Det er som en julekalender med masser af 
kært gensyn bag hver eneste låge med den ene og den anden 
skikkelse og scene fra Matador. Og vævet og mixet sammen 
her med masser af ligefrem kristen forkyndelse”.
Ronald Risvig bruger både sin bog og sine foredrag til at sam-
menligne fortællingerne i Matador med Bibelens fortællinger. 
På denne måde bliver f.eks. lignelsen om Den Barmhjertige 
Samaritaner � ettet ind i bogen.

24 ”folkelige prædikener” kalder Ronald Risvig selv sine ka-
pitler. Prædikener, hvor han helt automatisk får den ældste 
halvdel af befolkningen i tale, og hvor han – ifølge Gudmund 
Rask Pedersen – ”krydser på livet løs frem og tilbage mellem 
de forskellige afsnit, når en bestemt tematik eller personside 
hos en af de mange karakterer skal udfoldes. Herudfra � nder 
han så sit tilknytningspunkt til den bibelske/nytestamentlige 
tekst”. 
Tilbage til Maude Varnæs, som gennem TV-serien gennem-
gik en tydelig forandring – fra den nærmest gennemsigtige 
skrøbelige Maude, som o� e gik op for at lægge sig – til en 
karakterfast kvinde, som forstod at hjælpe den jødiske Hr. 
Stein – og e� erhånden lærte at ranke ryggen og hvile i sig selv. 
Denne Maude er også genstand for Ronalds kærlige sammen-
ligning af Matador og evangeliet. Mon ikke vi også under fore-
draget vil møde Maude? 

Kommer Faster Anna?
Mon vi også vil møde Faster Anna – hun som i Matador blev 
synonym med ”den mørke mission” fra Vestjylland? Mon vi 
hører om provsten, som hænger derude på Larsens lokum? 
Mon vi vil møde Ingeborgs tilgivende og tålmodige sind i 
løbet af foredraget? 
Ja, hvor mon vi bliver taget med hen? Det må vi vente med at 
få ”opklaret” til på tirsdag under foredraget.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

…er det 22. søndag efter trinitatis. 
Hvor mange gange skal jeg tilgive min næste? Det er discip-
len Peter, der spørger, og det er det spørgsmål, som sætter 
Jesus i gang med at fortælle lignelsen om den gældbundne 
tjener (Matt 18,21-35). Hvor mange gang skal jeg tilgive? 
- som svar får Peter og vi lignelsen om tjeneren, som havde 
en svimlende gæld og får den e� ergivet rub og stub af sin 
konge. Man da tjeneren på vej ud møder en af sine medtje-
nere, som skylder ham et meget mindre beløb, vil han ikke 
e� ergive en øre. Da kongen hørte, hvad der var sket, lod 
han den første tjener kalde til sig og sagde: ”Du onde tjener, 
al den gæld e� ergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde 
du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg 
forbarmede mig over dig?”  Ligesom Gud aldrig bliver fær-
dig med at tilgive os, bliver vi heller aldrig færdige med at 
tilgive hinanden. Hvor mange gange til skal jeg tilgive min 
næste? Altid en gang mere….
                       Velkommen til gudstjeneste!

NOVEMBER LEMVIG HELDUM 
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  
Søndag d. 26.  10.30 Kim Eriksen 9.00. Kim Eriksen
Sidste søndag  Indsamling: Areopagos
i kirkeåret
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Torsdag d. 30.  17.00 Meditations-
 gudstjeneste ved 
 Birgitte Krøyer

NOVEMBER
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, Vildbjerg 
”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.
Fredag d. 10. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen. Præst Brian Christensen, 
Holstebro, hele IM i fællesskab med fællesspisning.
Tirsdag d. 14. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde 
Carsten Riis Jensen.
Tirsdag d. 14. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Valgmenighedspræst Ronald Risvig ”MATADOR OG 
KRISTENDOM- 24 fortællinger om vort liv”.
Onsdag d. 15. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Onsdag d. 15. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Torsdag d. 16. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Henning Fogde, Nr. Nissum 
”Et gyldent alter – i Nørre Nissum og andre steder!”.

Døbt i Lemvig Kirke d. 29. okt. : 
Mille Grøngaard Kjølhede, Frederiksgade 17, st., Lemvig

Jan Ali, Jens Søndergårds Vej 17, st. 0137, Lemvig

i Kirkehuset
Torsdag d. 9. november kl. 10.00

Kirkens Dagligstue

Lærer, Ole Due, Nr. Nissum 
”Sønderjylland under krig og genforening”.

”Jeg går op og lægger mig!”
Ja, den sætning er nok den bedst kendte – og mest citerede – fra den folkekære 
TV-serie om livet i Korsbæk. Det er selvfølgelig Matador, der er snak om.

Foredrag i 
Lemvig Kirkehus

Nok er der alle intrigerne og magtkampene, 
side om side med sladderen i Korsbæk, som 
vi spejler os i - men under det hele ligger den 

varme og forløsende humor, der 
gør, at vi trods alt rummer og 
ser hinanden som dem vi er - 
på trods af alle skel. 

”Matador 
og kristendom”

- 24 fortællinger om vort liv
Foredrag ved valgmenighedspræst 

Ronald Risvig, Aulum  
Tirsdag den 

14. november kl. 19.30

og kristendom”og kristendom”og kristendom”og kristendom”og kristendom”

Alle er velkomne!
Der serveres kaffe 
med tilbehør til 25 kr.

gør, at vi trods alt rummer og 
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Søndag d. 12. november 2017 kl 16.00
Oplev Brass Bandets 75 års jubilæumskoncert 

under ledelse af Dirigent Erik Sommer.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Lemvig Kirke

Fri entre.

Orkesteret holder jubilæumsreception 
i Lemvig Kirkehus kl. 14.30, 

hvor alle er velkommen. 
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