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Kirkekalender  
 Mødekalender

FEBRUAR 
Tirsdag d. 6. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Tirsdag d. 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 6. kl. 19.30
Lemvig Provsti inviterer til kirkehøjskole i Bøvling 
Valgmenigheds Kirke ph.d. og højskolelærer på 
Silkeborg Højskole Christian Hjortkjær ”Midt i et 
præstationssamfund: Om skam og utilstrækkelighed”.
Tirsdag d. 6. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5. Sognepræst 
Maj-Britt Hvid Christensen, Aulum.  ”Tilgivelse” – 
Hvorfor er det så svært, og hvad får vi ud af det?
Torsdag d. 8. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Familiekonsulent Laila 
Jensen, Lemvig Kommune ”Familiekonsulentens møde 
med familier som er � ygtet fra deres hjemland – Hvordan 
gør vi i Lemvig Kommune”.
Fredag d. 9. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen. Hele IM i fællesskab med 
fællesspisning, lærer Kurt Nielsen, Holstebro.
Torsdag d. 15.
VINTERFERIE i Kirkens dagligstue. 

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

Sognemedhjælper Kirsten Vindum
23 45 94 92
smh@lemvigkirkerne.dk

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

Hvem har ikke brug for en ven? - uden venner bliver 
livet tomt og trist. Forhåbentlig kommer der en med et 
hej eller goddag, som man kan få en god sludder med 
over en kop ka� e. Måske læser vennen avisen højt, hvis 
man er dårlig til at se. Så vender livet glad tilbage og 
giver sindet forårsdage, som Vagn Lundbye har skrevet 
det i første vers af sangen ”Når det spirer som i dag… ”. 
Nummer 34 i Højskolesangbogen.
Besøgstjenesten handler om personligt nærvær og om 
at være til stede hos mennesker, der har brug for det. 
Kirken spiller en væsentlig rolle ved at tilbyde besøg ude 
i hjemmene. Besøgstjenestens formål og virke er at eta-
blere kontakt mellem en besøgsven og en besøgsvært.

Margit styrer tjenesten
Til at løse opgaven har menighedsrådet ansat pædagog 
Margit Agergaard som koordinator og dermed lede 
besøgstjenesten. Om sit arbejde fortæller Margit Ager-
gaard:
- Mit arbejde består primært i at formidle kontakten 
mellem en besøgsven og en besøgsvært. Med andre ord 
er det et led i kirkens diakonale arbejde. Menighedsple-
je. Man besøger sin vært en gang om ugen i en time.
- Kravet til en besøgsven er, at man skal have lyst til at 
dele sin tid med et andet menneske og synes, det giver 
mening. Nogle spørger, om man skal være kirkegænger 
for at blive besøgsven, men det er ikke noget krav. Alle 
med mod og lyst til opgaven kan blive besøgsven.

- Når en person henvender sig og gerne vil være 
besøgsven, tager jeg en snak med vedkommende for 
at danne mig et indtryk af vedkommende. Derpå skal 
jeg have fundet en besøgsvært, som jeg tror vil passe til 
besøgsvennen og omvendt. Ved første besøg i hjemmet 
er jeg med og introducerer parterne for hinanden. Men 
det er værten, som bestemmer, hvad han eller hun me-
ner, besøget skal handle om.

Spændende opgave
Margit Agergaard fortæller videre, at det er � est kvin-
der, som er besøgsven, men hun peger også på, at der 
er mange mænd, som også er det. Ca. en tredjedel er 
mænd. Det er typisk folk i den tredje alder, som melder 
sig til at blive besøgsven, og det er nok naturligt, for det 
er dem med bedst tid til at afse tid til et besøg.

Alle kan være med
Om besøgsværterne fortæller Margit Agergaard, at det 
primært er mennesker, som har svært ved at komme ud 
og som intet netværk har. Og det kan være folk i alle 
aldersgrupper.
- At være koordinator er en spændende del af kirkens 
arbejde. Jeg møder mange engagerede og positive men-
nesker. Min post er ingenting i forhold til det arbejde, 
som besøgsvennerne udfører. Min væsentligste opgave 
er at kunne spotte, hvem der kan være en god besøgsven, 
og hvem vedkommende passer sammen med til fælles 
glæde, siger Margit Agergaard.
Hvis man har lyst til at blive besøgsven, er det Margit 
Agergaard, som man skal ringe til på tlf. 6175 0238 
eller en af kirkens præster. Det samme gælder, hvis man 
ønsker besøg af en ven. 

Af Harald C. Schrøder, 
næstformand Lemvig – Heldum Menighedsråd.

At få besøg af en ven – det er sagen…
Besøgstjenesten er en vigtig del af det diakonale arbejde i Lemvig og Heldum Sogne

           -
- På søndag

…er det Fastelavns søndag – Luk. 18,31-43
Til fastelavn slår man katten af tønden og slår gækken løs. For 
here� er er det alvor. Se, vi går op til Jerusalem. Jesus prøver at 
få disciplene til at forstå, hvad der venter. Men de fattede ikke 
noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke 
det, som blev sagt. Tre gange. Så har vi forstået, at de ikke for-
stod. Men det er fordi, der altid er lang vej til at forstå, hvorfor 
Jesus, Guds egen søn, skulle dø på et kors. Og vejen til forståelse 
er fasten. Men så meget forstod de, at det hastede. Så da de kom 
til Jeriko, og en blind tigger ville påkalde sig Jesu opmærksom-
hed, prøvede de at lukke munden på ham. Men skønt Jesus har 
blikket sti�  rettet mod verdens frelse, så overser han aldrig det 
enkelte menneskes skæbne. For det er den sande kærlighed, der 
målet vil og vejen véd og dog må standse ved at se sin næstes nød, 
sin broders vé.            

           
JazzKoncert 
i Lemvig Kirke
Torsdag d. 22. februar 
kl. 19.30 
med jazzkvartetten Kiibu 
som består af trommeslager 
Martin Marretti Andersen, 
saxofonist og klarinettist 
Marc Kibrick Bernstein, 
komponist og guitarist Troels Buur Jensen samt komponist 
og bassist Benjamin Møller Kirketerp. 
Koncerten er en del af Vinterjazz i Lemvig og har titlen 
”Stories from the countryside”. 
Bandets melodiske univers ligger i et krydsfelt mellem 
salmebogen og den nordiske folkemusik samt med 
inspiration fra mere eksotiske lyde fra østeuropa og 
mellemøsten i egne kompositioner.
Der er entré på 50 kr.
Alle er velkomne!

 
Fokus

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

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

Lemvig Provsti inviterer til Kirkehøjskole: 
Tirsdag den 6. februar kl. 19.30 
i Bøvling Valgmenighedskirke
med ph.d. og højskolelærer Christian Hjortkjær: 
”Midt i et præstationssamfund: 
Om skam og utilstrækkelighed”.

På udvalgets vegne
Sognepræst Birgitte Krøyer

 Kirkens Daglistue
i Kirkehuset
Torsdag den 8. februar kl. 10.00 
Familiekonsulent Laila Jensen, Lemvig Kommune 
”Familiekonsulentens møde med familier som er � ygtet 
fra deres hjemland – Hvordan gør vi i Lemvig Kom-
mune”.

 Juleaften 
i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Margit Agergaard, koordinator af Besøgstjenesten i 
Lemvig og Heldum Sogne.  
(Foto: Harald C. Schrøder).

Når det spirer som i dag
Elsker solen uafbrudt
Både bøg og markukrudt
Fiskeørn og gærdesmut
Så ved jeg med mit hjerteslag
At ventetiden nu er slut
Livet vender glad tilbage
I mit sind er forårsdage.

(Vagn Lundbye, 1999).

FEBRUAR LEMVIG HELDUM   
Søndag d. 11. 10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Fastelavns søndag  Kirkeka� e
Kirketaxi: 
97 82 24 24                             Indsamling: Sognenes YM-projekt

Søndag d. 18. 10.30 Kim Eriksen  9.00. Kim Eriksen
1. søndag i fasten                
Kirketaxi: 
97 82 24 24                             Indsamling: Venskabsmenighed 
Torsdag d. 22.  19.30 Koncert med jazz-
 kvartetten Kiibu - entré kr. 50,-   
Søndag d. 25.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
2. søndag i fasten    
Kirketaxi: 
97 82 24 24                             Indsamling: Venskabsmenighed
  

 

 Gartneriarbejder 
– Lemvig Kirkegård
Vi søger en gartneriarbejder til Lemvig Kirkegård 
med tiltrædelse ca. 12. marts 2018.
Stillingen er en tidsbegrænset stilling på deltid med 
udløb den 30. november 2018.
Ansøgninger skal være os i hænde senest 
den 20. februar 2018 kl. 12.00.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 
Kirkegårdskontoret, Ydunslund 2A, 7620 Lemvig, 
mærket ansøgning eller på e-mail: 
8840fortrolig@sogn.dk
Se hele opslaget på www.lemvigkirkerne.dk

Tirsdag d. 6. februar kl. 17.00-17.45

Med højskolesangbogen i hånd og mund.
Organist Nina H. Davidsen spiller til sangene.


