
 
 

 
 

KLOKKESPILLETS MELODIER

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

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. 2. januar kl. 17.00-17.45  
i Lemvig Kirkehus
Med højskolesangbogen i hånd og mund.
Organist Birgit Mogensen spiller til sangene.

SkumringsSang
Tirsdag 5. april kl. 17
i Lemvig Kirkehus
Med Højskolesangbogen i hånd og mund
Organist Erling Lindgren ved klaveret
Alle er velkomne!

Godt nytår 2018

 
Fokus

DEC./JAN. LEMVIG  HELDUM 
Mandag d. 25.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
Juledag              Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Kirketaxi: 
97 82 24 24
Tirsdag d. 26.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
2. juledag
Kirketaxi: 
97 82 24 24
Søndag d. 31.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Julesøndag 
Kirketaxi: 
97 82 24 24
Mandag d. 1.  16.00 Kim Eriksen 14.00 Kim Eriksen
Nytårsdag         Indsamling: Det Danske Bibelselskab
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Søndag d. 7.  10.30. Kim Eriksen 16.00. Hellig 3. kon-
1. søndag efter  prædik.:  gers gudstjeneste 
H3Kong. Lone Primdal ved Birgitte Krøyer
Kirketaxi:  Danmission Kirkeka� e
97 82 24 24                     Indsamling: Danmission 

På søndag er det Julesøndag – Matt. 2,13-23
Og det overjordiske lys fra stjernen er slukket og de himmelske toner 
fra englesangen forstummet. Og alt sammen er det a� øst af gråd 
og megen klage. For nu raser barnemordet i Betlehem, og Herodes 
viser verden, hvor afstumpet magthavere kan være, når de er værst 
og vil gøre alt for at bevare deres magt. Og den hellige familie må 
� ygte over hals og hoved for at sikre, at Jesus ikke allerede nu dør for 
magtens sværd. Advaret af Herrens engel. Men det er en anfægtelse, 
at den samme engel ikke nåede hele vejen rundt. Eller troede ingen på 
rygterne om Herodes’ grusomhed, at det ville gå så galt? Der er nok 
at tage fat på for prædikanten og for menigheden at tænke over. Og 
samtidig er det stadig jul, og der vil fortsat blive sunget julesalmer. For 
her bliver det blot klart for enhver, at det med julen er alvorligt ment. 
For Jesus var havnet midt i virkeligheden, så broget som den nogle 
gange er. Og det er evangeliet – det glædelige budskab – denne søndag 
på overgangen til hverdagen og til det nye år.

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.

 
Jul i fællesskab 
Menighedsrådet vil hermed gerne 
– på vegne af deltagere og frivillige 
i ”Jul i fællesskab 2017” – sige TAK til alle, 
der har hjulpet med at gøre a� enen til en god oplevelse. 
Rigtig mange har gjort en stor indsats for arrangementet 
– det gælder både sponsorer og de forskellige hjælpere. 

i Hellig Tre Kongers tiden
Kl. 8:  Se, nu stiger solen
Kl. 12:  Befal du dine veje
Kl. 15:  Lover den Herre
Kl. 18:  Nu hviler mark og enge

Hellig 3 kongers gudstjeneste 
Søndag d. 7. januar kl. 10.30 i Lemvig Kirke
Prædiker Lone Primdahl, Danmission.
Under den e� erfølgende kirkeka� e vil Lone Primdahl 
fortælle om Danmissions arbejde.

Reformationsjubilæet
Den 31. oktober 2017 var det 500 år 
siden, at Martin Luther opslog sine 
95 teser mod den katolske kirkes 
a� adshandel på porten til slotskirken 
i Wittenberg. Det var begyndelsen 
på reformationen. I løbet af året har 
vi holdt forskellige foredrag, studie-
kredse og gudstjenester for at oplyse om, 
og fejre 500-året. Det kulminerede på selve dagen med 
klokkeringning fra vore to kirker i Lemvig og Heldum og en 
festgudstjeneste i Viborg Domkirke.

Kirkehuset
I vinter � k vi renoveret og indrettet de 
forskellige rum i kælderen i Svirrebom 
til arkivrum m.v., ligesom vi i kæl-
deren under Torvet 10 har fået plads 
til indretning af et vaskerum. 

Af spændende nye arran-
gementer kan bl.a. næv-
nes Lysfesten i februar 
og KultuRetur – dialogmøde 
mellem unge, - begge dele 
blev afviklet i samarbejde 
med Integrationsforeningen. 

Vores frivillighedsfest blev i e� eråret a� oldt i vores nye 
mødesal med en stor gril opstillet i gården. Julehyggecafé 
og Jul i Fællesskab blev første gang i 2016 også a� oldt i vore 
nye lokaler. Vi glæder os til at kunne bruge vores nye køk-
ken og øvrige lokaler til � ere nye tiltag i den kommende tid.

Kirkegårdene 
På Lemvig kirkegård bliver der fortsat arbejdet med at 
indrette kirkegården e� er den vedtagne helhedsplan. Vores 
nye skovområde er nu blevet taget i brug til urnenedsættel-
ser, og ved indgangen fra Ydunslund er blevet anlagt en lille 
cykelparkeringsplads.
I Heldum har vi fået renoveret vores graverbygning, så den 
igen tager sig pæn ud. Begge steder arbejder vi med at få 
indrettet kirkegården, så den passer til det aktuelle behov.

Menighedsrådet
Det nyvalgte menighedsråd, som begyndte sit arbejde 
1. søndag i advent 2016, har i løbet af året fået opdateret 
forretningsorden, de forskellige vedtægter og regnskabs-
instruksen.
Derudover er målsætningerne for de kommende � re år 
blevet lavet. Lige nu er vi i gang med at afslutte drø� el-
serne omkring vore visioner omkring gudstjeneste – under-
visning – diakoni – mission og god kirkelig forvaltning af 
økonomi, bygninger og personale.

Medarbejdere
I løbet af året har vi kun ha�  enkelte udski� ninger blandt 
vore ansatte. Vi glæder os over at have ansat dygtige og 
stabile medarbejdere til at udføre de mange forskelligar-
tede opgaver. Særligt fokusområde har været samarbejde 
og psykisk arbejdsmiljø. Dette har bl.a. betydet, at � ere af 
vore ansatte har påtaget sig forskellige a� øsningsopgaver for 
hinanden.

Tak til alle
En stor tak for indsatsen i 2017 skal lyde til alle vore ansatte 
og frivillige medarbejdere. Også i det nye år vil der helt sik-
kert ske spændende ting, og der vil være opgaver, der skal 
løses.
Ønsket for det nye år skal være, at vi fortsat kan � nde 
inspiration til at virke som kirke for vore to sogne, 
- dette til glæde og gavn for børn, unge og voksne. At vi i 
fællesskab kan være med til at give hinanden gode og posi-
tive oplevelser, og at vi derved kan være med til at udbrede 
ordet om Jesus Kristus – vor Frelser.

GODT NYTÅR

Lemvig-Heldum Menighedsråd
Kaj Gøtzsche, formand 

Igen et år er ved at være gået, og vi er klar til at tage imod et nyt. Der er mange traditioner 
omkring jul og nytår, - og én af dem er at se tilbage på det forgangne år, hvor der har været 
mange begivenheder og arrangementer i vore sogne.

DECEMBER/JANUAR
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. 
Tirsdag d. 2. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Evangelisk Alliance Bedeuge:
Tirsdag d. 9 kl. 19.30
Alle Hjem og KFUM & KFUK Ågade 5.
Onsdag d. 10. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen.
Torsdag d. 11.kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset.
Fredag d. 12. kl. 19.30
Lemvig Kristne Center, Vangevej.
Lørdag d. 13. kl. 16.00
Gudstjeneste i Lemvig Kirke. 
Søndag d.14. kl. 10.30
Lemvig Bykirke i Klippen
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