
I den kommende uge går en række kirkelige foreninger 
og kirker sammen om forskellige arrangementer og guds-
tjenester, hvor man samles om et fælles tema og besøger 
hinanden. Og forenes i en fælles bøn for verdens forfulgte 
og � ygtninge. For uanset hvilken holdning man måtte have 
til en politisk løsning på � ygtninge-situationen i verden, så 
kalder det enkelte menneskes nød på medfølelse og bøn. 

På vej mod det ukendte
En række af de bibelske personer spejler bedeugens tema om 
at være på vej. Gud gav Abraham et lø� e om at velsigne alle 
jordens folkeslag gennem ham og hans e� erkommere. Men 
for at det kunne ske, måtte Abraham bryde op: 
Forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, 
jeg vil vise dig. 
Apostlen Paulus var altid på vej. Som en anden verdensbor-
ger rejste han verden rundt. For at udbrede kendskabet til 
det kristne evangelium. 
Og fordi kong Herodes stræbte julebarnet e� er livet, måtte 
Maria og Josef � ygte over hals og hoved ud af landet. Og 
Herodes skulle dø, før de turde vende tilbage. Det ligger i 
kristendommens DNA at være på vej og have forståelse for 
den � ygtendes situation. 

På vej mod himlen
Et kristent menneskes identitet knytter sig endvidere til et 
dobbelt borgerskab. Et liv i en konkret sammenhæng her på 
jorden. Men også med blikket rettet imod � erne horisonter 
og håbet om Guds rige. Der skal tro til det hele. Begge dele 
kalder på opmærksomhed og engagement.      
  

På vej i fællesskab
I Lemvig er en række kirkelige foreninger og kirker gået 
sammen om bedeugen. Hvor man på ski�  besøger hinan-
dens huse. Det er Alle Hjem og KFUM & K, Indre Mission, 
Luthersk Mission, Lemvig Kristne Center, Lemvig Bykirke 
samt Lemvig og Heldum sogne med Lemvig Kirke. Hvordan 
de enkelte a� ener fordeler sig, fremgår af den anførte liste.

På vej med penge
Bedeugen har også til formål at samle penge ind. Borgerkri-
gen i Syrien har sendt millioner på � ugt til nabolandene og 
som internt fordrevne. Derfor samles der penge ind til to lo-
kale kirker i Aleppo og Homs, der hjælper med mad, tæpper 
og diesel til de nødstedte. 

Ved Kim Eriksen, sognepræst
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På søndag

 
Fokus
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.

…er det 1. søndag efter helligtrekonger. 
”Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem”, 
sådan begynder søndagens evangelium, som er et af dem, vi kender 
bedst, fordi det ikke bare læses en fast søndag i kirkeåret; men hver 
eneste gang, der er dåb (Mark 10, 13-16). Ikke med et eneste ord 
nævnes dåb, og alligevel er stykket fra Markusevangeliet blevet det 
ene af de to stykker fra Bibelen, der læses hver eneste gang, vi fejrer 
dåb – fordi den siger noget vigtigt om, hvad dåb er. At dåb ikke er 
noget, mennesker skal præstere sig til – men en gave, Gud giver. At 
dåb ikke handler om at kunne eller vide selv, men om at tage imod. 
For da disciplene ville vise både dem, der kommer med børnene, 
og børnene væk, bliver Jesus vred og sætter sine disciple i rette og 
siger de så kendte ord: ”Lad de små børn komme til mig… for Guds 
rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den der ikke tager imod Guds rige 
ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det”.  Dåb er en gave fra 
Gud til os. 
                                 Velkommen til Gudstjeneste!

JANUAR
Tirsdag d. 2. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 9. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

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
Gudstjeneste i Lemvig Bykirke i Klippen

Torsdag d. 11. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Komponist Erik Sommer, Nr. Nissum 
” Den der mærker, at græsset gror…”

Kirkens Dagligstue
Opstart: 
Torsdag d. 11. januar kl. 10.00.
Komponist Erik Sommer, Nr. Nissum 
” Den der mærker, at græsset gror…”

Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 9. januar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

På vej – som pilgrim, fremmed og fl ygtning
Evangelisk Alliances bedeuge i Lemvig

 

Evangelisk Alliance  
Bedeuge 2018	 
 
 

Emne: På vej – som pilgrim, 
fremmed og flygtning 
 

 
Tirsdag den 9. januar kl. 19.30  
Møde i i KFUM og K-huset, Aagade 5 (Alle Hjem/KFUM 
og KFUK) 
 

Onsdag den 10. kl. 19.30  
Møde i Klippen; Østerbrogade 5 (Indre Mission) 
 

Torsdag den 11. kl. 19.30  
Møde i Kirkehuset, Torvet 10 (Luthersk Mission) 
 

Fredag den 12. kl. 19.30  
Møde Vangevej 7 (Lemvig Kristne Center)  
 

Lørdag den 13. kl. 16.00  
Gudstjeneste i Lemvig Kirke med efterfølgende kirkekaffe 
(Lemvig-Heldum menighedsråd) 
 

Søndag den 14. kl. 10.30 
Gudstjeneste i Klippen (Lemvig Bykirke) 
 
 
Arrangører: Luthersk Mission, Indre Mission, Alle Hjem/KFUM og KFUK, Lemvig Kristne 
Center, Lemvig Bykirke, Nørlem Kirke, Lemvig og Heldum Kirke. 

 
 

 

 
 

JANUAR LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 7.  10.30. Kim Eriksen 16.00. Hellig 3.
1. søndag efter   – prædik.:   kongers gudstjeneste
H3Kong. Lone Primdahl, ved Birgitte Krøyer
Kirketaxi:  Danmission Kirkeka� e
97 82 24 24                   Indsamling: Danmission 
Lørdag d. 13.  16.00 Evangelisk 
 Alliances Bedeuge 
 gudstjeneste ved 
 Kim Eriksen 
Søndag d. 14.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
2. søndag efter           Indsamling:           Indsamling:
H3Kong.    Alliance Bedeugen          Venskabsmenighed
Kirketaxi:  
97 82 24 24 
Søndag d. 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag              Indsamling: Danmarks Kristelige 
fter H3Kong.                   Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi:                   
97 82 24 24 

KLOKKESPILLETS MELODIER
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

 

 

 
 

Babysalmesang 
Nyt hold begynder d. 16. januar 2018 
kl. 10.00 i lemvig Kirke
Kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum 
smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492


