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På søndag
…er det sidste søndag i kirkeåret.
”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste små, 
har I gjort mod mig”, siger Jesus (Matt 25,31-46). For 
endnu et kirkeår er omme, og sidste søndag i kirkeåret 
er som kirkeårets nytårsa� en. Næste søndag er det så 1. 
søndag i advent – et nyt kirkeår begynder – kirkeårets 
nytårsdag. Og som der på kalenderårets nytårsa� en er 
mange af os, der kigger lidt indad og gør status over livet 
og måske sætter et nytårsfortsæt for det nye år - lægger 
Jesus i søndagens evangelium op til, at vi skal kigge udad, 
og giver os et evangelisk nytårsforsæt: ”Alt, hvad I har gjort 
mod en af disse mine mindste små, har I gjort mod mig”. Et 
nytårsforsæt, som ikke bare gælder os selv og er godt for 
vores eget velbe� ndende; men er godt nyt for alle menne-
sker. For alle de mennesker, vi hver især møder i livet – for 
i hvert eneste medmenneske, vi møder på vores vej, møder 
vi ingen andre end Vorherre selv!

NOVEMBER/DECEMBER:
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.
Tirsdag d. 28. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /
tlf. 23459492
Onsdag d. 29. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Missionær Heri Elttør, Aulum 
” Forventningen ses i min hverdag”. 
Torsdag d. 30. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Bibliotekar, Dorte Svendsen, Lemvig Bibliotek 
”Bøger vi kan læse i den mørke tid”.

Døbt i Lemvig Kirke d. 12. nov. 2017
Frida Vendelbo Sønderby, Søndergade 18C, Lemvig

i Kirkehuset
Torsdag d. 23. november kl. 10.00

Kirkens Dagligstue

Egon Breinholt, Lemvig ”Rednings-Ringen gennem 57 år”.

 Juleaften 
     i Kirkehuset

 Jul i Fællesskab 
    Frivillige
 Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab Jul i Fællesskab

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

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

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Igen i år får vi brug for nogle frivillige, 
som ønsker at være med til at skabe en god  

JULEAFTEN i Kirkehuset. 
Det vigtigste er, at nogen kommer og hjælper 

selve juleaften. Derudover kan man hjælpe med at 
hænge plakater op, købe/hente gaver og andet. 

Vil du være frivillig hjælper, så kontakt 
sognemedhjælper Kirsten Vindum på mail

smh@lemvigkirkerne.dk eller på tlf. 23 45 94 92

Bibellæseplanen
Bibellæseplanen for 2017-2018 er udkommet. 
Har du brug for et redskab, der kan hjælpe 
med at sætte struktur på din daglige bibellæs-
ning, er Bibellæseplanen måske noget for dig.
Gratis eksemplar kan afhentes i Lemvig og 
Heldum Kirker eller i Kirkehuset, Lemvig.

Livtag – for de nysgerrige
Et undervisningstilbud til den, der gerne vil vide noget 
om, hvad kristendom er, og har lyst til at tage livtag 
med den kristne tro.
Fra kl. 19.00 til 21.00  i Lemvig kirke og Kirkehuset.
På følgende datoer: 11. januar;  18. januar; 1. februar; 
1. marts; 15. marts 2018. 
Betaling for materialet er 
200 kr., for 4 andagtsbøger 
og en lille glasskål. 
Hvad meningen med glas-
skålen er, vil blive afsløret 
til sin tid.
Tilmelding inden d. 31.12.2017
til kirkekontoret.

 Salmesangsgudstjeneste
i Heldum Kirke
Søndag d. 3. dec. kl. 16.00: 
Det er første søndag i advent
- og vi synger julen ind!
                                             Alle er velkomne.

 

NOV./DEC. LEMVIG  HELDUM 

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 i advent og Kim Eriksen ”Syng advent ind
Kirketaxi:   salmesangsguds-
97 82 24 24   tjeneste”.
         Indsamling: Lemvig Velgørenhedsselskab
 
Søndag d. 10  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
2. søndag i advent  Kirkeka� e
Kirketaxi:             Indsamling: Sognenes YM-projekt
97 82 24 24  16.00. Julekoncert

Julens musik i Lemvig og Heldum kirker
Salmer, sange og musik hører især december til
Julen er en tid med mange traditioner, og det gælder 
også for julemusikken i kirkerne. Igen i år vil der være 
rig mulighed for at lade musikken bringe dig i den rette 
stemning til den store højtid, og der bliver mulighed for 
både at lytte og synge med. 

Julekoncert i Heldum
Heldum kirke lægger ud med en julekoncert søndag d. 
10. december kl. 16.00. Her medvirker Lemvig Kam-
merkor under ledelse af organist Niels Bitsch Nielsen fra 
Holstebro Kirke.

Julekoncert i Lemvig kirke
Onsdag d. 13. december kl. 19.30 er det tid for den store, 
traditionsrige julekoncert i Lemvig kirke. Traditionen 
tro medvirker musikskolens symfoniorkester og voksen-
kor under ledelse af henholdsvis Jørgen Bruntse og Sussi 
Robinson, kirkens eget ungdomskor, samt organist Nina 
H. Davidsen. Programmet vil bestå af kendt og elsket ju-
lemusik og fællessalmer.

De 9 læsninger
Søndag d. 17. december kl. 16.00 inviteres til ”De 9 læs-
ninger” i Lemvig kirke. 
Her medvirker Lemvig kammerkor under ledelse af 
Niels Bitsch Nielsen, sognepræst Kim Eriksen og or-
ganist Nina H. Davidsen. De 9 læsninger er en an-

derledes form for koncert, hvor korsang, fællessalmer og 
orgelmusik veksler med læsninger af udvalgte bibeltek-
ster. Der er skabt gode traditioner omkring denne time 
midt i juletravlheden, hvor de levende lys og de smukke 
juletoner er med til at skabe den rette stemning.

4 juleandagter
Som en sidste forberedelse til juletiden er der julean-
dagterne i Lemvig kirke. De varer ca. 25 minutter og 
består af tekstlæsninger, miniprædiken, fællessalmer, 
korsang og orgelmusik. Til disse juleandagter deltager 
både sognepræst Birgitte Krøyer og sognepræst Kim 
Eriksen sammen med organist Nina H. Davidsen og 
kirkens ungdomskor. I år ligger de � re andagter tirsdag 
d. 19. december, onsdag d. 20. december, torsdag d. 21. 
december og fredag d. 22. december, alle dage kl. 19.00.

Klokkespil
Kirkens klokkespil vil naturligvis også i rigt mål blande 
sig i juleforberedelserne med et væld af vore kendte og 
elskede julemelodier.

Der er fri entré til alle arrangementer, og alle er hjerteligt 
velkomne.

Nina H. Davidsen, organist

 
 

 

 
 


