
Den første søndag i advent 2016 trådte et nyt menig-
hedsråd i arbejdstøjet. Blandt de 11 valgte  var tre helt 
nye medlemmer. Her fortæller de om, hvordan de 
har oplevet det første år i ”bestyrelsen” for Lemvig og 
Heldum Sogne.

KRISTEN VAHR SØRENSEN:
Poster: Kasserer, Kirke- og byg-
ningsudvalg, Sognemedhjælper-
udvalg, Organistudvalg.
Det har været et interessant 
år med de mange ting, som 
jeg skulle sætte mig ind i. Ikke 
mindst i forbindelse med kasse-
rerjobbet, som giver indsigt i 
kirkens økonomi og udfordring 
ved fremlæggelsen af regnskabet.
Møderne i menighedsrådet gør indtryk, fordi man på 
dem får god orientering om, hvad de forskellige udvalg 
beskæ� iger sig med.
Det kirkelige arbejde interesserer mig, og jeg blev glad 
for opfordringen til at være med i det frivillige arbej-
de. Mine forventninger til arbejdet i menighedsrådet er 
opfyldt. Det gælder fællesskabet og det sociale engage-
ment, alle møder op med. 

JENS CHR. CHRISTENSEN:
Poster: Kirke- og bygningsud-
valg, Kirke- og kirkegårdsudvalg, 
Aktivitetsudvalg og udvalget til 
arrangementer af Kirkens Daglig-
stue.

Jeg � k en opfordring til at stille 
op til en plads i menighedsrå-
det. E� er lidt betænkningstid 
sagde jeg ja til at være med, for 
det kirkelige arbejde har altid interesseret mig. Der er 
en god stemning i ”rådet”, og vi kommer godt ud af det 
sammen. Vi får løst opgaverne. 
I 12 år var jeg medlem af Flynder Menighedsråd heraf 
de otte som formand. Det betyder en vis erfaring med, 
hvordan man tackler opgaverne i et menighedsråd. Til 
forskel fra arbejdet i det lille Flynder sogn, hvor vi skulle 
klare alle opgaver selv, er det lettere i Lemvig-Heldum 
med de mange ansatte.
Jeg er godt tilpas med at være medlem af Kirke- og Byg-
ningsudvalget og Kirkegårdsudvalget, fordi jeg som 
landmand bl.a. har erfaring med bygninger. 
Forventningen til arbejdet er indfriet.

CHRISTOFFER FAGERLUND 
MORTENSEN:
Poster: Valgbestyrelsen, Aktivitets-
udvalget, Gudstjenesteudvalget. 
Det har været spændende at være 
en del af menighedsrådet. Jeg har 
været med til at påvirke nogle ting 
omkring kirkens aktiviteter, og det 
har givet nogle interessante oplev-
elser for eksempel ekskursion 
med menighedsrådet til � y og 
Mors, og har ført til, at jeg næste år deltager i en rejse til 
Cameroun for at besøge vores venskabsmenighed.
Også planlægningen i Aktivitetsudvalget af den kom-
mende sæsons foredragsrække har været en spændende 
opgave.  
Jeg vil gerne bidrage med et stykke frivilligt arbejde for 
kirken, og den interesse førte til, at jeg blev opfordret til 
at stille op til valget til menighedsrådet. Min forventning 
til arbejdet er opfyldt på alle måder. 

Af Harald C. Schrøder
Formand for Informationsudvalget 
i Lemvig-Heldum Menighedsråd.

 
 

 
 

Tre medlemmer af menighedsrådet gør status

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.

Torsdag d. 30. nov. kl. 17.00 ved Birgitte Krøyer 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

På søndag
På søndag er det 1. søndag i advent – Luk. 4,16-30
Og vi starter på en frisk. Vender bogen og tager hul på et 
nyt kirkeår, hvor det er teksterne i 2. tekstrække, vi nu bliver 
præsenteret for. Selve ordet evangelium betyder, at nu præsen-
teres vi for et glædeligt budskab. Og der var da også forventning 
og spænding i lu� en, da Jesus tog ordet i synagogen i Nazaret. 
Hvor han ikke kunne have valgt et mere elsket sted i skri� en 
end profetien i Esajas’ bog om frelseren, der skal komme med 
godt budskab til fattige, frihed til fanger og undertrykte og 
indvarsle et nådeår fra Herren. Men det, de ikke var forberedt 
på, var, at Jesus ville sige: I dag er det skri� ord gået i opfyldelse. 
For dermed pegede han på sig selv som verdens frelser. Det 
skulle han alligevel ikke komme der og påstå. Og de drev ham 
ud af byen i den hensigt at ville styrte ham ned i afgrunden. Og 
alt sammen stiller det spørgsmålet til os: Er vi modtagelige for 
at høre godt nyt? Er vi parat til endnu en gang advent og jul og 
påske og pinse? For der er godt nyt på vej, og du har aldrig hørt 
mage! Er du klar over, at det er i dag!

NOVEMBER:
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”.
Lotteri.
Torsdag d. 30. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Bibliotekar, Dorte Svendsen, Lemvig Bibliotek 
”Bøger vi kan læse i den mørke tid”.

DECEMBER
Mandag d. 4. kl. 14.30
Kirkens Korshær julemøde i Lomborg præstegård.
Tirsdag d. 5. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. 
Tirsdagssamvær/seniormøde. Johannes Kloster, Hodsager
Tirsdag d. 5. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 5. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5.
Tidl. sognepræst Lise Brandt Fibiger: 
”Julefortællinger af Astrid Lindgren”
Onsdag d. 6. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag d. 6. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 7. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Julehygge.

Døbt i Lemvig Kirke d. 19. nov. 2017
Freya Agnes Rud Nikolajsen, Ydunslund 8, Lemvig

 Juleaften 
     i Kirkehuset

 Jul i Fællesskab 
    Frivillige

KirkehusetKirkehuset
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

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. 5. december 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!

Et år i sognenes og menighedens tjeneste

 
Fokus
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
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
Tirsdag d. 12. 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Onsdag d. 13.  11.00. Julegudstjeneste 
 for udviklingshæmmede 
 ved Birgitte Krøyer
 19.30 Julekoncert med 
 musikskolens symfoni-
 orkester og voksenkor og 
 Lemvig kirkes Ungdomskor

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

 
 

 

 
 


