
I december hygger vi os! Sådan har det vel nærmest altid 
været. Men hvad nu, hvis december ikke bliver hyggelig? 
Hvad nu, hvis den der hyggestemning ikke kommer? Hvad 
nu, hvis vi har for travlt til at mærke hyggen? Måske kan 
man blive helt trist af at lede e� er hyggen? Måske tænker 
man, at alle andre hygger sig, så hvorfor gør jeg ikke?

Decemberhyggen breder sig
Her i Lemvig Kirkehus vil vi gerne hjælpe med, at du får en 
hyggelig december – en december med god tid og ro. Ja, for 
det er vel egentlig dér, decemberhyggen gemmer sig: dér, 
hvor man har god tid til bare at være til. 
Derfor inviterer vi endnu engang til julehygge i kirkehuset; 
denne gang bliver det to torsdage, hvor man kan komme og 
gå, som det lige passer ind i alt det andet, man ellers skal 
nå. Det er valgfrit, om man vil komme begge dage eller kun 
den ene; om man vil være der hele tiden eller kun noget af 
tiden. Uanset hvad, så er du hjertelig velkommen.

Børn og voksne er velkomne
I vores Julehygge-café er alle velkomne, hvad enten du er 
barn, ung eller voksen. Programmet er sammensat, så der 
er god tid til at snakke sammen, synge julesange, høre ju-
lehistorie, måske � ette et par julestjerner eller noget helt 

andet. Nå ja, vi skal for resten også nyde den traditionelle 
julekringle, pebernødder og klementiner … og ka� e skal 
vi ha’. 

Sang gør glad
Vi synger meget i kirken – og i kirkehuset. Sangen gør os 
glade. Der sker noget godt i kroppen, når vi synger sammen, 
så derfor vil vi også synge sammen i vores Julehygge-café. 
Det bliver advents- og julesange. Vi synger i højskolesang-
bogen, men hvis man selv har en julesang liggene, som ikke 
lige � ndes i dén sangbog,  er man velkommen til at med-
bringe den. 

Vi byder selvfølgelig ind med endnu mere jul i løbet af de-
cember; juleandagter, De ni læsninger, julegudstjenester for 
mange forskellige (børnehaver, skoler, babyer, ældre m.� .), 
julekoncerter både i Lemvig Kirke og i Heldum Kirke … 
� nd mere om dette i kirkekalenderen her på siden, i kirke-
huset, våbenhuset eller på www.lemvigkirkerne.dk. 

På juleglædeligt gensyn!

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Dåb
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Kirkekalender Mødekalender

 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

Hygge i december - også i kirkehuset

På søndag
På søndag er det 3. søndag i advent – Luk. 1,67-80
Og stolthed og glæde bliver til lovsang i Zakarias’ mund. Og 
det kommer faktisk bag på alt og alle, for Zakarias har ikke 
sagt et ord, siden han � k beskeden om, at hans kone Elisabeth 
skulle føde dem en søn. For Guds undere gør folk stumme af 
betagelse. Men nu var sønnen, der skulle blive til Johannes 
Døberen, født. Og Zakarias revnede ganske enkelt af stolthed, 
da han stod med sin søn i sine arme, og ordene faldt over 
hinanden: ”Du mit barn skal kaldes den Højestes profet, for du 
skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende 
frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige 
barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os 
for at lyse for dem, der sidder i mørke og dødens skygge og lede 
vores fødder ind på fredens vej”. Måske ikke helt almindeligt, at 
en far er ved at revne af stolthed over, at hans søn har udsigt til 
en sekundær plads i historien. Men alligevel forståeligt, når den, 
som stiger op på podiet, er Jesus. Vi er stadig i advent, og vi 
venter spændt på, at Jesus skal blive født. At Johannes er blevet 
født, er et tegn på, at det meget snart kan ske. Menigheden skal 
på søndag synge et ekko af Zakarias’ lovsang.                

DECEMBER
Onsdag d. 13. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Sognepræst Jim S. Christensen, � yborøn: ”Amos og vor tid”.
Torsdag d. 14. kl. 15.00-17.00 
Julehygge i Kirkehuset 
Fredag d. 15. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. Julefrokost. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Torsdag d. 21. kl. 15.00-17.00 
Julehygge i Kirkehuset

Døbt i Lemvig Kirke d. 03. dec. 2017:
Thor Sylvester Lindskov Jørgensen, Skovvej 16, Lemvig

KLOKKESPILLETS MELODIER
i advents- og juletiden
Hele perioden: Kl. 8: Vær velkommen, Herrens år
  Kl. 18: Kimer, I klokker
Fra 3. søndag  Kl. 12: En rose så jeg skyde
i advent:  Kl. 15: Velkommen igen, Guds engle små
Fra 4. søndag Kl. 12: Et barn er født i Betlehem
i advent: Kl. 15: Glade jul

 
 

Julehygge-café
    i Lemvig Kirkehus

Torsdag 14. og torsdag den 21. december
Dørene er åbne kl. 15.00-17.00
Kom og gå som det passer dig! 

Velkommen til julehygge med sang, fortælling, julekringle, 
pebernøddder og en masse snak ... kort sagt: et stille pusterum i 
den travle juletid. Du er velkommen, om du er ung eller gammel - 
bare mød op, så har vi kaffen klar - med hjemmebag! 

Lemvig Kirke indbyder til disse julehyggelige 
eftermiddage.  
Alle er velkomne - det er gratis! 

                      Mange julehilsner Sognemedhjælper 
Kirsten Vindum, Lemvigkirkerne

Arr.: Lemvig og Heldum Sogne    www.lemvigkirkerne.dk

                      Mange julehilsner Sognemedhjælper 

bare mød op, så har vi kaffen klar - med hjemmebag! 
... i stueetagen

Kom og gå

som det passer dig

Vi skal hygge i december … ja, vi SKAL. Der er rig lejlighed for det i Lemvig Kirkehus.

 
 
“De 9 læsninger” 
I Lemvig Kirke 
søndag d. 17. december kl. 16.00
En anderledes form for gudstjeneste, hvor korsang, menig-
hedssang og orgelmusik veksler med læsning af udvalgte 
bibeltekster, i Lemvig kirke. Her medvirker sangere fra 
Lemvig Kammerkor, organisten og sognepræst Kim Eriksen. 

Julekoncert i Lemvig Kirke
Onsdag d. 13. december kl. 19.30 
De medvirkende er traditionen tro 
Musikskolens symfoniorkester og voksenkor 
under ledelse af Jørgen Bruntse og Sussi 
Robinson samt Lemvig kirkes Ungdomskor 
og organist Nina H. Davidsen.
Gratis entré
Alle er velkomne!

 

 

DECEMBER: LEMVIG  HELDUM 
Tirsdag d. 12. 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Onsdag d. 13.  19.30 Julekoncert med 
 musikskolens symfoni-
 orkester og voksenkor 
 og Lemvig kirkes 
 Ungdomskor 
Fredag d. 15 9.30 Julegudstjeneste for 
 dagplejebørn & Vuggestue
 ved Birgitte Krøyer
 10.30 Julegudstjeneste 
 for Daginstitutioner 
 ved Birgitte Krøyer 
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  ved Kim Eriksen 
Tirsdag d. 19.  11.00 Julegudstjeneste 
 for Lemvig Gymnasium 
 ved Birgitte Krøyer
 15.30 Julegudstjeneste 
 for ældre ved Kim Eriksen
 19.00 Juleandagt 
 ved Kim Eriksen 
Onsdag d. 20. 11.00. Julegudstjeneste 
 for udviklingshæmmede 
 ved Birgitte Krøyer
 19.00 Juleandagt 
 ved Birgitte Krøyer 
Torsdag d. 21. 19.00 Juleandagt 
 ved Kim Eriksen 

 
 


