
 
               i Lemvig Kirke og Kirkehus!

Søndag 24. september fra kl. 10.30 i kirken
                for konfirmander 
                   og andre unge!
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Pris BRUNCH: 15 kr.(ingen tilmelding)

19. november kl. 11.30

 
 

Dåb

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

i Kirkehuset
Torsdag d. 16. november kl. 10.00

Kirkens Dagligstue

Her i Lemvig Kirkehus glæder vi os til julea� en, som igen bliver fejret 
med og for dem, der har lyst til en ”Jul i Fællesskab” her hos os.

NOV./DEC. LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 19.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
23. søndag e. trin.            Indsamling: Sognenes YM- projekt
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
Søndag d. 3.  10.30 Birgitte Krøyer 16.00 Birgitte Krøyer
1. søndag og Kim Eriksen ”Syng advent ind
i advent  – salmesangs
Kirketaxi:   gudstjeneste”.
97 82 24 24           Indsamling: Lemvig Velgørenhedsselskab

NOVEMBER
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!”.
Onsdag d. 20. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Lærer og kunstner Ketty Dahl, 
� yholm, ”Kristus i kunsten”.
Torsdag d. 23. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Egon Breinholt, Lemvig: ”Rednings-Ringen gennem 57 år”.
Torsdag d. 23. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Bent Larsen, Esbjerg.…er det 23. søndag efter trinitatis. 

”Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?” spørger 
farisæerne og herodianerne Jesus i søndagens evangelium 
(Matt 22,15-22). De spørger ikke af ægte interesse, men for 
at sætte ham på prøve. For svarer han ”nej”, sætter han sig 
op mod kejseren – men svarer han ”ja”, sætter han sig e� er 
deres mening op mod Gud, fordi mønten bærer kejserens 
billede og inskriptionen ”den guddommelige” – og gud-
dommelig er jo kun en Gud. 
Men Jesus ser på mønten og svarer hel enkelt: ”… giv 
kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!” 
Giv bare kejseren skat og mønter, for de bærer jo hans 
billede og er allerede hans. Men giv så også Gud, hvad 
Guds er. Alt, der bærer Guds billede – dem selv inklusiv. 
Skatten skylder de kejseren – deres eget liv skylder de Gud. 
Skatten skal de give til kejseren – deres liv til Gud! Og Gud 
giver vi livet, når vi giver og lever det ud for hinanden.         
                          Velkommen til gudstjeneste!

Døbt i Lemvig Kirke d. 5 nov. 2017 
Vincent Nees Rasmussen, Højbovej 6, Lemvig 

Falke Barslund Vejgaard, Søndervang 2, Lemvig

Henning Fogde, Nr. Nissum 
”Et gyldent alter – i Nørre Nissum og andre steder!”

Julehjælp
Lemvig Velgørenhedsselskab 
Julehjælp kan søges ved a� evering 
af ansøgningsskema i Kirkehuset, 
Torvet 10 (� ndes på 
www.lemvigkirkerne.dk). 
Frist 23. november.
Bidrag til julehjælpen kan indsættes på vores konto i 
Vestjysk bank: 7730 4168410 eller a� everes i Kirkehuset.

Juleaften 
              i Lemvig Kirkehus

Vil du dele julens glæder 
med andre, og har du lyst 

til at opleve en hyggelig 
“Jul i Fællesskab”, så er du 

velkommen til at holde 
juleaften i Lemvig Kirkehus 

den 24. december

Der vil være julegudstjeneste kl. 15.30 
i Lemvig Kirke (for dem der ønsker det), 

traditionel julemiddag med and, 
risalamande, sang og dans om juletræet 

og en lille gave til alle, der deltager. 

JuleaftenJuleaften

Arrangeret af Lemvig-Heldum MenighedsrådArrangeret af Lemvig-Heldum Menighedsråd

Program
14.30  Kaffe og velkomst
15.30  Juleaftensgudstjeneste 

i Lemvig Kirke
16.30 Musikalsk indslag
  Traditionel julemiddag. 
  Fællessang og dans 
 omkring juletræet, 
 pakkespil, jule-

evangeliet, juleknas
21.30  Farvel og tak for en 

dejlig juleaften

Praktiske oplysninger:
Pris: Voksne kr. 100,-, 

børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften.

Mulighed for gratis kirketaxi.
Tilmelding til Kirkekontoret på 

tlf. 97 82 07 86 eller 
på mail lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Jo ældre man bliver, des hurtigere bliv-
er det jul hvert år, men mon ikke vi alle 
kan huske, da vi var børn, og tiden op 
mod jul sneglede sig af sted. Vi kunne 
næsten ikke vente. Nogle gange fandt vi 
måske ud af, at ”forventningens glæde 
er den største”, hvis ikke lige det var den 
ønskede julegave, der lå til os under ju-
letræet. 

Forventninger
Forventningen er også noget af det, som 
ændrer karakter med alderen. Hvad for-
venter vi os af julen? Hvad forventer DU 
dig af julen? 
Her i Lemvig kirke og kirkehus er vi 
gået i gang med forberedelserne – og 
dermed følger forventningen om, at 
vi endnu engang må være med til at 
sprede det glade budskab om, at der er 
mere i julen end fest, forbrug og gaver. 
Vi fylder kirken med en sand perlerække 
af julegudstjenester, og på selve julea� en 
åbner vi igen Lemvig Kirkehus op til en 
festlig julea� en, hvor frivillige og gæster 
i fællesskab får skabt den helt rette 
julestemning inden døre. Ja, for når man 

deltager i julea� en – det være sig her i 
kirkehuset, eller hvor man end holder 
sin julea� en – så er man med til at skabe 
lige præcis dén julea� en. 

Julegudstjeneste
Vi har en god tradition for, at der er 
en festlig stemning i kirkehuset juleaf-
ten. Man kan møde op til festen alle-
rede om e� ermiddagen, hvor ka� en vil 
være klar med hjemmebagte småkager. 
Nogle af gæsterne og de frivillige går 
over i Lemvig Kirke til julegudstjenesten 
kl. 15.30, men det er helt frivilligt; man 
kan også vælge at blive i kirkehuset og 
lade snakken gå videre over ka� en. Man 
kan også vælge først at dukke op til selve 
julemiddagen, hvis man ikke lige har 
overskud til ”hele pakken”. 

Den rette julestemning
Selve julea� en venter med en lækker 
julemiddag med andebryst, medister og 
”det hele” – ja, rigtig traditionel julemad, 
som bliver nydt rundt ved det smukt 
dækkede bord … med hvid dug, � otte 
juledekorationer og selvfølgelig julelys. 

Julelys og julestemning hører sammen, 
og gennem hele a� enen vil disse to ”in-
gredienser” spille en stor rolle, når vi 
tager fat på at synge julens sange og 
salmer, danse om det store juletræ, høre 
juleevangeliet – og så alt det med gaverne. 
Mens alt det står på – noget af det i 
fred og ro og andet med lidt mere ”lyd 
på” – vil julestemningen kæde det hele 
sammen, så vi sidst på a� enen kan takke 
for en dejlig julea� en, ønske hinanden 
en glædelig jul – og tage hjem fyldt op af 
glæde og taknemmelighed.
  
Hjælp søges!
For at skabe en dejlig julea� en i kirke-
huset er vi nødt til at være mange om 
både forberedelser og arbejdet på selve 
julea� en. Derfor søger vi traditionen tro 
en � ok frivillige, som vil hjælpe os med 
dette. Hvis du har lyst til at give en hånd 
med, så er du velkommen til at kontak-
te sognemedhjælper Kirsten Vindum, 
smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 2345 9492. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Jul, jul, jul … nu er det snart jul!

 

 
 

Tak, at I vil hjæpe os med at hjælpe andre…
Sognepræst Birgitte Krøyer
Formand for Lemvig Velgørenhedsselskab

 
 

Afl astnings- & Vågetjenesten
Lemvig Provsti
Vi tilbyder udover nærvær og afl astning 
i hjemmene ved syge og døende, nu også
afl astning af pårørende til demente.
Se nærmere på www.lemvigkirkerne.dk

Afl astnings- og Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker 
og hjemmehjælpere, og kan benyttes uden beregning.

Koordinatorer er:
Hanne Lund – 61764955 
Betty Nørby – 51255925 / 97891317

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere

Aflastnings-	&	Vågetjenesten	
Lemvig	Provsti	
	
Vi	tilbyder	udover	nærvær	og	aflastning	i	hjemmene	ved	syge	og	døende,	nu	også	aflastning	af	pårørende	
til	demente.	
Se	nærmere	på	www.lemvigkirkerne.dk	
	
Aflastnings-	og	Vågetjenesten	består	af	tidligere	sygeplejersker	og	hjemmehjælpere,	og	kan	benyttes	uden	
beregning.	
	
Koordinatorer	er:	
Hanne	Lund	–	61764955		
Betty	Nørby	–	51255925	/	97891317	
	
Du	er	altid	velkommen	til	at	ringe	og	høre	nærmere.	
	
	


