
Lemvig Kirkes kor 
Korskole:
Sæsonen begynder igen
tirsdag d. 09. januar kl. 15.20
Alle børn fra 3. – 6 klasse er velkomne!
Ugentlige korprøver hver tirsdag kl. 15.20-16.20 i Kirkehuset.
Herudover synger koret til nogle af årets gudstjenester. 

Ungdomskor:
Mødes igen onsdag d. 10. januar kl. 15.30-17.00.
Ungdomskoret er for unge fra ca. 13 år og ope� er. 
Koret synger til alle gudstjenester og vielser i kirken og til 
et par koncerter om året og a� ønnes herfor.
Interesseret i korskole eller ungdomskoret? 
Så mød op eller kontakt Nina H. Davisen, organist
Tlf: 20 35 91 15 - Mail: ninadavidsen@outlook.dk 

 

 

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

 
Fokus

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

Kunstudstilling 
Søndag 
den 14. januar 
åbnes en udstilling med fotogra� er af Mads Krabbe, 
Lemvig, i Kirkehuset (Svirrebom). Åbningen sker e� er 
gudstjenesten i forbindelse med kirkeka� en. 
Udstillingen kan ses til midt i marts. 

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

Kirkens Dagligstue

Evangelisk 
Alliances Bedeuge 
gudstjeneste 
i Lemvig Kirke
ved Kim Eriksen 
lørdag d. 13. januar 
kl. 16.00

Tirsdag den 16. januar kl. 19.30 vil der være mulighed for 
i kirkehuset at møde en skarp analyse af de moderne tider, 
og hvem vi er som mennesker anno 2018. Det første fore-
drag i det nye år er lagt i hænderne på den veloplagte sam-
fundskritiske forfatter Henrik Jensen, der også har skabt 
debat med bogen om ”Ofrets århundrede” og bogen ”Det 
faderløse samfund”. 
I 2009 udkom han med en bog, hvor jagten blev sat ind på at 
� nde tilbage til ”Det ordentlige menneske”, som i anmeldel-
ser blev kaldt en fremragende opsang til nutiden.

Statsministerens nytårstale
Nu her ni år e� er, at bogen udkom, er det på mange måder 
blevet den almindelige opfattelse, hvad Henrik Jensen ud-
fordrede samtiden til at markere langt klarere: At den eu-
ropæiske kultur ikke er helt død endnu, men at den går i 
søvne, og det med en risiko for at blive kørt over. Så hvad 
med at blive lidt skarp. 
Vi har brug for, siger forfatteren, at trække streger i sandet. 
Brug for at demarkere: Dette er vores kultur! Vi giver ikke 
a� ald på den, og den skal ikke multikultiveres. Der er ikke 
noget at undskylde. 

Katten Freja 
Det er ikke blot for et syns skyld, at katten Freja portrætteres 
side om side med forfatteren. Og den bør da også i høj grad 

krediteres som medforfatter. Det er nemlig i høj grad med 
til at befrugte forfatterens tours de force gennem det mo-
derne samfund, at katten bryder ind, når forfatteren bliv-
er for generaliserende og fordomsfuld og tænker, at gamle 
mænd forstår at snakke, men hvor bliver det næste måltid 
af?

Hvad blev der egentlig af de voksne?
Bogen er i høj grad også et opgør med en kultur, der le� er for 
ungdommen, og som ikke ser noget mål i at blive voksne, der 
tager ansvar. Som forfatteren skriver, er der ingen, i den nu-
værende generation af specielt unge mænd, der går og håber 
på den store forvandling, der gør dem voksne og modne. De 
håber bare på at forblive, hvad de er – unge mænd. Og her 
nævnes David Bowie, som én af de gamle unge mænd. 
Jeg citerer ikke fuldt ud, hvad der står om at dø ungdom-
melig i lyset af, at David Bowie rent faktisk døde af kræ�  i 
2016. Blot for at sige, at der sker uendeligt meget på små 10 
år. Hvilket gør Henrik Jensens foredrag endnu mere spæn-
dende:
Vil han mon sige det samme i dag, som han skrev dengang for 
nu længe siden?

Ved Kim Eriksen, sognepræst

Det ordentlige menneske anno 2018
Foredrag ved samfundskritisk historiker og forfatter Henrik Jensen

 
 

…er det 2. søndag efter Hellig trekonger. 
De andre kvinder gik ud til brønden og hentede vand, når dagen 
var sval. Den samaritanske kvinde kom ved den sjette time – når 
dagen var varmest. For de andre kvinder var brøden også et 
mødested – derfor kom de, når dagen var sval og nød fællesska-
bet med hinanden. For den samaritanske kvinde gjaldt det om at 
undgå det fællesskab, for det var ikke et fællesskab, der ville hende 
– fordi hun var samaritaner – fordi hun nok havde mænd, men 
ingen mand – så hun gik til brønden, når der var mindst risiko for 
at møde andre derude.
Men den dag mødte hun Jesus. Og selv om de talte forbi hinanden 
– og selv om han udmærket vidste det med mændene - så mødte 
hun i Jesus, måske for første gang i lang tid, et menneske, som 
gerne ville fællesskab, også med hende. ”Enhver, som drikker af 
dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg 
vil give ham, skal aldrig i evighed tørste”, sagde Jesus (Joh 4,5-26).  
Tænk sig at gå ud bare for at hente vand til én dag – og få tilbudt 
vand til evigt liv…

 

 

JANUAR LEMVIG  HELDUM 
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: 
efter H3Kong.     Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi:  
97 82 24 24 
Torsdag d. 25. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
 19.00. Afslutning – 
 Børne-YM-dag
 ved Birgitte Krøyer
 Indsamling: YM-projekt 
Søndag d. 28.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Septuagesima               Indsamling: Sognenes YM-projekt
søndag 
Kirketaxi: 
97 82 24 24

 
 

JANUAR
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
Onsdag d. 10. kl. 14.00 – 15.30
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Torsdag d. 11. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Komponist Erik Sommer, Nr. Nissum 
” Den der mærker, at græsset gror…”
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

 
 


