
Mon ikke de � este er nået til et punkt, 
hvor man tænker, at nu har man hørt 
nok om Martin Luther for denne gang. 
For man har fattet, at det er 500 år siden, 
at han slog sine teser om a� ad op på 
kirkedøren til Slotskirken i Wittenberg 
og � k skubbet til den udvikling, der 
skulle føre til store ændringer i kirken og i samfun-
det. Selv om man også kunne have lyst til at spørge: 
Var der mon også sket en tilsvarende udvikling uden 
en Martin Luther? Hvor om alting er, så vil der også 
på reformationsdagen den 31. oktober 2018 kl. 19.30 
være en markering, hvor Folkeuniversitet og Lemvig 
provsti indbyder til foredrag med biskop Henrik Stub-
kjær i anledning af dagen. Så noter allerede nu dette i 
kalenderen!    

Luther – igen, igen!
Blev det mon i jubilæumsåret til andet en Luther lagkage 
og brygget øl? Selv om alle bud fra de forskellige egne 
af landet på øl med karakter af Luthers kone Katharina 
von Bora og Luthers ven Phillip Melanchthon og Lu-
ther selv, den karakterfaste hårdtslående øl, for slet ikke 
at tale om vores egen Hans Tausen, var ypperlige ek-

sempler på ølbrygningens høje standard i Danmark. 
Fik man smagt det særligt lutherske: Glæden over at 
konstatere, at der ikke står nogen mellemmand mellem 
Gud og det enkelte troende menneske. Glæden over, 
at det ikke er ved vore gerninger og end ikke gennem 
vores særlige fromhed, at vi frelses, men fordi Gud vil 
det af ren nåde og barmhjertighed. Fandt vi glæden 
over friheden, og blev vi styrket i troen som en dyb 
tillid til Gud?   

Luther – om igen
Har man endnu ikke fået læst Heinz Schillings fantas-
tiske biogra�  om Martin Luther – Rebel i en opbruds-
tid – så kan det endnu nås og varmt anbefales. Og 
selv glæder jeg mig til at læse det nyligt udgivne dan-
ske storværk i tre bind: Reformationen i dansk kirke 
og kultur. For den diskussion bliver man aldrig færdig 

med: Hvad kom det til at betyde for den 
danske kirke og det danske samfund? Vi 
taler om de danske værdier. Men hvad 
mener vi egentlig dermed. For det er vel 
andet, end noget, vi prøver at slå hinan-
den oven i hovedet med, og holde andre 
ude fra?   

Luther – livtag med den kristne tro
For der er ingen mening i det, hvis det ikke har rele-
vans for og handler om vores liv og vores tro i dag. En 
tro, hvis kerne og udgangspunkt er det samme i dag 
som altid. Men det skal hele tiden genopdages og re-
formuleres med nye vinkler i et sprog, der er vedkom-
mende i dag. Og er man nysgerrig på det, kan man 
melde sig til en studiekreds om den kristne tro. Det 
løber over stablen med fem a� ener med start den 11. 
januar. For én ting er, hvad der skete engang. Det af-
gørende er, hvad der sker nu med troen i dit og mit liv. 
I den forstand er reformationen først lige begyndt!

Ved Kim Eriksen – sognepræst
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På søndag

 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

Reformationen er først lige begyndt
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På søndag er det 2. søndag i advent – Matt. 25,1-13
Og ventetiden kan være lang og trættende, og man kan 
begynde at tvivle på, om det nogensinde bliver til noget. Den 
udfordring ville Jesus gerne bevidstgøre sine disciple og den 
kommende menighed om i forhold til den ventetid, de kunne 
imødese, fra det øjeblik himlen kaldte på ham, og til jorden 
igen skulle få ham at se. Og det blev til lignelsen om de ti bru-
depiger. Der alle faldt i søvn, men vågnede ved råbet om, at 
brudgommen var på vej. Og de fem havde klogeligt deres 
lamper parat med olie og det hele. De øvrige måtte konstatere, 
at uden olie lod deres lamper sig ikke tænde. Og de bad de 
andre om at dele, men det ville de ikke, for så ville ingen af 
dem nå i mål. Det hævdede de i alt fald. Og det rejser en række 
spørgsmål alt e� er, hvad olien er symbol på. Hvilket menig-
heden og præsten i fællesskab må � nde ud af på søndag. Samti-
dig med, at alle glæder sig over advent, som en herlig ventetid, 
som kun den, der ikke har sans for jul, kan nå at blive træt af. 
Mon ikke alle andre gladeligt deler ud af deres juleglæde!

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 13. december kl. 19.30
med musikskolens symfoniorkester og voksenkor samt 
Lemvig kirkes Ungdomskor. Gratis entré. Alle er velkomne

DECEMBER
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.
Fredag d. 8. kl. 18.00
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Familiea� en med fællesspisning. 
Taler Mads Hansen, Videbæk.
Lørdag d. 9. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen. Julefrokost. Tilmelding nødvendig.
Onsdag d. 13. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Sognepræst Jim S. Christensen, � yborøn: ”Amos og vor tid”.

DECEMBER: LEMVIG  HELDUM 
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 Babysalmesangs-
 gudstjeneste 
 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
Fredag d. 15. 9.30 Birgitte Krøyer
 Julegudstjeneste for 
 dagplejebørn & Vuggestue
 10.30 Birgitte Krøyer
 Julegudstjeneste for 
 Daginstitutioner
Søndag d. 17.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
3. søndag i advent                 Indsamling: Indre Mission i Danmark
Kirketaxi:  16.00 ”De ni læsninger” 
97 82 24 24  v.Kim Eriksen

Julehygge-café
   i Lemvig Kirkehus
         - et pusterum i en travl tid

Torsdag 14. december kl. 15.00-17.00
Torsdag 21. december kl. 15.00-17.00

... i stueetagen

Kom og gå

som det passer dig

Døbt i Heldum kirke d. 25. nov. 2017: 
Oliver Buus, Højlandvej 6, Hove

Døbt i Lemvig Kirke d. 26. nov. 2017: 
Laura Haahr Halkjær, Emilielystvej 19, Lemvig

Julekoncert 
i Heldum Kirke
Søndag d. 10. dec. 
kl. 16.00 
med Lemvig Kammerkor 
under ledelse af dirigent 
Niels Bitsch Nielsen.

 
 

Babysalmesangs-
gudstjeneste
Tirsdag d. 12. dec. kl. 17.00 
i Lemvig Kirke

Luther – århundredets væsentligste kristne begivenhed ruller videre med at påvirke vores liv

 

 
 

 


