
 
  

 

 
 

 
 

ANNONCEKirkeNYT

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 juleaften – Luk. 2,1-14
Det er også � erde søndag i advent. Og teksten til denne søn-
dag fortæller om Johannes, der peger på Jesus og siger: Han er 
Kristus, og jeg er blot udsendt forud for ham. Han skal vokse, 
og jeg skal blive mindre. Og den anvisning følger vi og fejrer 
julea� en hele dagen. E� er devisen: Kom lad os nu på børnevis 
istemme Jesus barnets pris. For nu skal vi ikke vente længere. 
Nu tændes lyset, som intet mørke kan få bugt med. Nu træder 
verdens frelser frem på scenen. Nu fødes han, som er den sva-
ges styrke og magtens skræk og gru. Nu kom han, patriarkers 
håb, med � ammeord og himmeldåb. Nu lyder fra alle engles 
mund: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal 
være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; 
han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal � nde et 
barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og dertil er der kun at 
svare: Halleluja! Nu har jeg nok, den fryd er uden lige!

DECEMBER
Torsdag d. 21. kl. 15.00-17.00 
Julehygge i Kirkehuset
Søndag d. 24. kl. 14.30
Julea� en i Kirkehuset
Torsdag d. 28. kl. 19.00
Luthersk Mission. Julefest i Kirkehuset.
Taler Jørgen Enevoldsen, Ølgod
Fredag d. 29. kl. 19.00
Indre Mission i Klippen. Juletræsfest.

www.lemvigkirkerne.dk

Gudstjenester jul-nytår 
    Lemvig-Heldum Sogne
Juleandagter i Lemvig Kirke
19/12 kl. 19.00: Kim Eriksen
20/12 kl. 19.00: Birgitte Krøyer
21/12 kl. 19.00: Kim Eriksen
22/12 kl. 19.00: Birgitte Krøyer
        Juleaften - 24. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl.11.00: Kim Eriksen Kl.11.00: Birgitte Krøyer  
- for børnefamilier kl. 15.30: Kim Eriksen
Kl. 14.00: Kim Eriksen 
Kl. 15.30: Birgitte Krøyer
        Juledag - 25. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Kim Eriksen Kl. 10.00: Birgitte Krøyer
        2. juledag - 26. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Kim Eriksen Kl. 9.00: Kim Eriksen

Julesøndag - 31. december
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 10.30: Birgitte Krøyer Kl. 9.00: Birgitte Krøyer

Nytårsdag - 1. januar
Lemvig Kirke Heldum Kirke
Kl. 16.00: Kim Eriksen Kl. 14.00: 
 Kim Eriksen
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I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår

Gudstjenester jul-nytår Gudstjenester jul-nytår 

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 glasskålen 
er, vil blive afsløret til sin tid.
Tilmelding inden 
d. 31.12.2017
til kirkekontoret.

28. august 
25. september
23. oktober 

20. november
11. december
 

Menighedsrådsmøder 2018 
i Lemvig Kirkehus
Lemvig-Heldum Menighedsråd har besluttet at a� olde 
de ordinære møder i 2018 således:

23. januar 
27. februar 
20. marts 

24. april 
22. maj
12. juni 

Julen er en dejlig tid, som desværre også er ovre, før vi får 
set os om. Derfor skal vi nyde den, mens den er her. Julen er 
også en travl tid, hvor det kan være en udfordring at nå at få 
sjælen med. Derfor kommer her et tilbud om at sætte sig ind 
på kirkebænken i Lemvig kirke en af de sidste dage op til jul kl. 
19.00 til en kort juleandagt den 19., 20., 21. og 22. december. 
Det er godt for sjælen.

Det kimer nu til julefest
Kirkeklokkerne er på overarbejde, og de kimer i et væk, når 
de julea� en kalder til én af de mange julegudstjenester. Den 
måske mest e� ertænksomme af dem alle kunne være, når man 
i god tid før festen, sætter sig ind på bænken i Heldum kirke 
den 24. december kl. 11.00 til budskabet om, at ingen har no-
get at frygte, men alt at håbe på, for nu melder Himlen sig med 
en glæde, som skal være for hele folket. 
Samtidig er der i Lemvig kirke en julegudstjeneste for børne-
familier. Budskabet er det samme, og salmerne ligeså, men 
noget særligt er der alligevel på spil, og garanti for mange � ere 
nissehuer. 
Størst chance har de unge nok for at møde gamle kammerater 
ved de helt almindelige julegudstjenester kl. 14.00 og 15.30 i 
Lemvig kirke, og i Heldum kl. 15.30. For det er én af mange 
glæder ved at være hjemme på julebesøg. Og når alle synger, 
at det kimer nu til julefest, så er det umuligt ikke at give e� er 
for glæden.

Nyt håb i verden
Det kalder på en dybere re� eksion, at Gud tager det over-

raskende skridt at blive menneske for at komme i øjenhøjde 
med verden og påbegynde et skæbnefællesskab med os fra 
fødsel til død. Han dør af det. Men vi får livet og håbet skæn-
ket på en helt ny måde. Det er kristendom i sin kerne. Tror 
man det, bryder man ud i lovsang. Tror man det ikke, må det 
forekomme temmelig absurd. 
Juledag er dog glæden udelt. Det er den på sin vis også 2. jule-
dag. Blot nu på en mørkere baggrund. For nogle har altid ha�  
lyst til at lukke munden på de juleglade og slukke ethvert håb 
i verden. 
For ak! Hvad skal jeg sige, når jeg vil tænke på, at Gud af Him-
merige i stalden ligge må, at Himlens fryd og ære, det levende 
Guds Ord, skal så foragtet være på denne slemme jord.

Julesøndag
Hvis man kan tåle at høre det, handler julesøndag om, hvor-
dan den hellige familie må tage benene på nakken og � ygte 
over hals og hoved. For Herodes har givet ordre til barnemord 
i Betlehem, og Rakel græder over sine børn og er ikke til at 
trøste. Men fra Gud lyder det fortsatte håb: Græd ikke. 
For selv om juletræet snart skal ud, og al julepynten gemmes 
væk på lo� er og i kældre, så er det en blivende sandhed, at 
der er sket noget forunderligt i julen. En frelser er født. Et lys 
er tændt. Og det kan intet ændre på. Og det har verden, og vi 
brug for at høre igen og igen. Hvorfor der er al mulig grund til 
at ønske hinanden en glædelig jul! 

Ved Kim Eriksen, sognepræst

Jeg glæder mig i denne tid…
Om julens mange gudstjenester i Lemvig og Heldum kirker

Juleaftensgudstjeneste 
for børnefamilier
den 24. december kl. 11.00 i Lemvig Kirke

 
Fokus

DECEMBER: LEMVIG:  HELDUM: 
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 
Fredag d. 22.  19.00 Juleandagt
 ved Birgitte Krøyer 
Søndag d. 24.  11.00 Julea� ens- 11.00 Birgitte Krøyer
Juleaften gudstjeneste for 15.30 Kim Eriksen
Kirketaxi:  børnefamilier
97 82 24 24  ved Kim Eriksen
 14.00 Kim Eriksen
 15.30 Birgitte Krøyer
            Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Juleaftensgudstjenester d. 24. dec.
i Heldum Kirke kl. 11.00 og 15.30
i Lemvig Kirke   kl. 14.00 og 15.30
Kom og hør det glade julebudskab!

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

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

 
  

 

Juleandagter
i Lemvig Kirke kl. 19.00 
d. 19. , 20., 21 og 22. dec. 
ved sognepræsterne Kim Eriksen 
og Birgitte Krøyer.
Juleandagterne består af 
fællessalmer, tekstlæsninger, 
miniprædiken, orgelmusik og 
korsang ved kirkens ungdoms-
kor under ledelse af
Organist Nina H. Davidsen.
Alle er velkomne!

Julegudstjeneste 
for udviklingshæmmede
Lemvig Kirke 
onsdag den 20. dec. kl. 11.00
med julesalmer og juleevangelium.
Alle er velkomne!

 
 

 
 

 
 

Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
Kirkekontoret, Torvet 10, 97 82 07 86


