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Kom og smag på verden - hvem er du, og hvem er jeg?
Spørgsmålet kan gå ind under huden på os, og svaret finder vi måske til årets Lysfest.
Hvem er kommet her i dag
samlet nu i festligt lag?
Hvem er du og hvem er jeg?
Det er bare dig og mig!
Tralalulalulalej

Men der er et andet, som står lige med det: ”Du skal elske din
næste som dig selv” (Matt. 22,36-39). Det er dette, det handler
om, og vores næste er lige udenfor vores dør.
Kom og del dit liv med andre – og få en rigtig god oplevelse
til Lysfesten.

Dette lille vers er den sang, vi vil begynde Lysfesten med. En
lysfest, som vi i kirken holder i samarbejde med Lemvig Integrationsforening. En lysfest, som bliver nr. to af slagsen, idet
vi sidste år forsøgte med dette samarbejde for første gang. Det
blev en succes med omkring 100 deltagere.

Alle er velkomne.

Prøv noget nyt, som du ikke vil fortryde
Hvis du aldrig har prøvet at være til et arrangement, hvor
du kommer tæt på de nye borgere i Lemvig, så er her en god
mulighed for det. Disse nye borgere er dem, der er flygtet fra
deres eget land, fordi de ikke kan være der mere; fordi det ikke
er muligt at føle sig tryg dér. Kom og mød disse mennesker.
Det kræver intet andet end et åbent sind.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Smag på verden
Vi deler med hinanden, når vi mødes til lysfest – vi deler kultur og fortæller om, hvordan vi bruger lys både her i Danmark
og i andre lande. Vi deler vores mad med hinanden, når vi
hver især laver en ret mad fra vores hjemland og sætter det på
det store internationale buffetbord, hvor vi så kan smage på
hele verden. Det bliver et meget spændende buffetbord, og vi
kan garantere, at man kan få sig nogle gode overraskelser og
smage mad, som man ikke har smagt før.
Verden er lige her
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din
sjæl og af hele dit sind”. Det er det største og det første bud.

Mødekalender

Kirkekalender
JAN./FEB.

LEMVIG

HELDUM

Torsdag d. 25. 17.00 Meditationsgudstjeneste
ved Birgitte Krøyer
19.00. Afslutning på
Børne-YM-dag
ved Birgitte Krøyer
Indsamling: YM-projekt
Søndag d. 28.
Septuagesima
søndag
Kirketaxi:
97 82 24 24

10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Indsamling: Sognenes YM-projekt

Søndag d. 4.
Seksagesima
søndag
Kirketaxi:
97 82 24 24

10.30 Kim Eriksen

16.00 Kyndelmissegudstjeneste
ved Kim Eriksen
Indsamling: KLF-Kirker og medier

Søndag d. 11. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Fastelavns søndag
Kirkekaffe
Kirketaxi:
Indsamling: Sognenes YM-projekt
97 82 24 24

På søndag
…er det Septuagesima søndag.

”Det er med himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue”, sådan
begynder lignelsen, som er søndagens evangelium (Matt 25,14-30).
Den ene fik så 5 talenter, den anden 2, den tredje 1. Da manden
meget senere kommer hjem, er de 5 talenter blevet til 10, de 2 til 4;
men den ene er stadig bare den ene, for den har været gravet ned.
De to første tjenere får nu ros, mens den tredje får at vide, at han
har været både dårlig og doven. Hvorfor? Ikke fordi han ikke har
fået den ene til at blive til mere, men fordi han slet ikke har gjort
forsøget. For ordet ”talent”, den gang var godt nok også navnet på
en mønt, men Jesus bruger ordet, som vi stadig bruger det, og mon
ikke vi har lært det af ham? Han bruger det om de gaver, vi har
fået. Muligheder og evner, ja, om selve livet. Der kan være mange
forskelle mellem mennesker – men vi har alle sammen fået et liv
givet og betroet. Et liv, som det er op til os at bruge alt det bedste,
vi kan.
Velkommen til gudstjeneste!
Sognepræst Birgitte Krøyer
97 82 01 68
bikr@km.dk

Sognepræst Kim Eriksen
21 30 39 03
kje@km.dk

Lørdag den 27. januar 2018 kl. 14.00-17.00
Program:
Vi tænder lys og spiser sammen – mad fra mange lande.
Børne-show med leg og sang. Fælles aktivitet for alle aldre.
Vi synger sange og unge danser folkedanse.
Velkommen siger Integrationsforeningen og Kirkehuset i Lemvig
Tilmelding senest torsdag den 25. januar
til Gunvor Møller på mobil 6177 2633

Fokus

JANUAR
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn.
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes
Møllehave”.
Lørdag d. 27. kl. 14.00 – 17.00
I samarbejde med integrationsforeningen indbydes til
LYSFEST i Kirkehuset. Tilmelding til Gunvor Møller
senest torsdag d. 25. jan. tlf: 61772633.
Onsdag d. 31. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Sognepræst Erik Ladegård,
Holstebro: ” Troen sidder ikke i tøjet, men i hjertet”.
FEBRUAR
Torsdag d. 1. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Provstivolontører fortæller om rejse til Israel.
Torsdag d. 1. kl. 14.30
Kirkens Korshær møde i Kirkehuset.

Kirkens Dagligstue

Meditationsgudstjeneste

i Lemvig Kirke

Torsdag den 25. januar kl. 17.00
[som et pust af
Guds Ånd midt
i hverdagen]

Kyndelmissegudstjeneste
i Heldum kirke
Søndag den 4. februar kl. 16.00.

Med musikalske bidrag af de tre unge gymnasieelever og
sangere:
Stine Niebuhr, Philip Hedegaard og Christian Malund Jalk
Alle er velkomne!

- for unge!
i Lemvig Kirke og Kirkehus!
Søndag
24.
september
fra10.30
kl. 10.30
i kirken
28. januar
fra kl.
i kirken
for konfirmander
og andre unge! Pr

Torsdag d. 25. januar kl. 10.00.

Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
”Hellere skør end kedelig … mine tanker om
Johannes Møllehave”.

is BRUN
CH: 15 kr
.
(ingen ti
lmelding)

Ydre Missions
Børnetræf

. 6-12 år
For børn ca
is! 
- det er grat

Lysfest for ALLE

Dåb

Torsdag den 25. januar 2018
i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

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

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

Døbt i Lemvig Kirke d. 13. jan.
Oskar Rønn Pedersen, Frejasvej 61, Lemvig
Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

Organist Nina H. Davidsen
20 35 91 15
ninadavidsen@outlook.dk

