
En foredragsa� en om ”Islams udfordring til Folkekirken” ved biskop emer. og phd. stud. Steen Skovsgaard 
tirsdag den 20. februar kl. 19.30 i Kirkehuset.

Steen Skovsgaard 
var i 26 år sogne-
præst i Gellerup 
Sogn, v. Århus 
hvor ca. 2/3 er 
muslimer. Det gav 
ham anledning 
til at gøre sig 
både tanker og 
erfaringer vedr. 
mødet mellem 
muslimer og krist-
ne. Nogle af dis-
se er samlet i bø-
gerne: ”De frem-
mede har I altid 
hos jer” og ”Kris-
tendom og Islam” 
og senest i bogen: 
”Hvad kan du 
tilbyde mig som 
muslim, præst?” 
Steen Skovsgaard 
har – også e� er 
han blev biskop 

- skrevet � ere artikler og kronikker om aktuelle emner om 
mission og forholdet mellem islam og kristendom. Og i sep-
tember 2017 begyndte han på et phd studium om dommedag 
i islam og kristendommen – en sammenlignende analyse, med 
særligt henblik på religionsmødet. ”Her vil jeg få lejlighed til 
at studere eet af de, e� er min mening, helt store, brændende 
og forsømte spørgsmål, nemlig: De sidste tider og dommedag 
– i islam og kristendommen. Mit mål er at lave et sammen-
lignende studie af, hvad vi venter og håber på som henholdsvis 
kristne og muslimer”, fortæller Steen Skovsgaard.
I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den ud-
fordring, som islam medfører for dansk kultur og en dansk 
folkekirkelig sammenhæng, samt redegøre for hvilke forskelle 
der er mellem kristendom og islam, herunder naturligvis sy-
net på dommedag.

Dømme levende og døde
”Hvorfra han skal komme og dømme levende og døde”, sådan 
lyder trosbekendelsen til hver eneste gudstjeneste i Den dan-
ske Folkekirke landet rundt – alligevel kan det ifølge Steens 
Skovsgaard synes som om troen på Jesu komme og domme-
dag mere eller mindre er forsvundet. Hvorfor mon det? Det 
håber Steens Skovgaard også at blive klogere på i sit studium 
om dommedag i kristendom og islam: ”De � este vil sikkert 
undre sig over, at muslimer venter Jesu genkomst; men det 

bør alligevel vække større undren, hvis kristne ikke længere 
venter eller tror på, at Jesus skal komme igen. Og hvad med 
dommedag? Muslimer tror på dommedag og imødeser den 
med både frygt og stor alvor. Kristne tænker… ja, hvad tænker 
nutidens kristne i grunden om det?”
Det er Steen Skovgaards udgangspunkt, at troen på Jesu kom-
me og dommedag er en central og uopgivelig del af den kristne 
tro: ”Vel at mærke ikke, så vi skal skælve og bæve og fryse fast 
i frygt for den kommende dom. For dommen er givet med 
Jesus Kristus. Evangeliet forkynder, at Gud på dommens dag 
vil vise sig at være bedre og mere kærlig, end vi gør os nogen 
forestilling om.”

Foredragsa� enen forgår i Kirkehuset, Torvet 10. A� enen 
begynder kl. 19.30 og slutter ca. kl. 22. 
Undervejs bliver der en pause, hvor der serveres ka� e/te m.m. 
(pris kr. 25, -).

Kom og lad Steen Skovgaard gøre os klogere på, hvad dom-
medag betyder både i kristendommen og i islam…

Birgitte Krøyer
Formand for aktivitetsudvalget
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Fokus
JazzKoncert 
i Lemvig Kirke
Torsdag d. 22. februar kl. 19.30 
med jazzkvartetten Kiibu som består af 
trommeslager Martin Maretti 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 salme-
bogen og den nordiske folkemusik samt med inspiration fra 
mere eksotiske lyde fra østeuropa og mellemøsten i egne 
kompositioner.
Der er entré på 50 kr.

FEB./MARTS LEMVIG  HELDUM
 
Søndag d. 18.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
1. søndag i fasten               Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 
Torsdag d. 22. 19.30 Koncert med 
 jazzkvartetten Kiibu 
 – entré kr. 50,-
 
Søndag d. 25.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
2. søndag i fasten               Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 
Torsdag d. 1. 17.00 00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
 
Søndag d. 4.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
3. søndag i fasten   Kirkeka� e
Kirketaxi:            Indsamling: Mellemkirkeligt Arbejde       
97 82 24 24 
                                                   

FEBRUAR:
Torsdag d. 15.
VINTERFERIE i Kirkens dagligstue. 
Fredag d. 16. kl. 18.00
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset fælles med LMU. 
Fællesspisning. Rasmus Houler.   
Tirsdag d. 20. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. Biskop Steen Skovsgaard, 
Lolland-Falster Sti� : ”Domme-dag/De sidste tider i 
kristendom og islam”.
Onsdag d. 21. kl. 19.30
Alle hjem. Fællesmøde i Kirkehuset 
Provst Jens Munksgård, Hurup.
Onsdag d. 21. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Klaus Lauersen, Gjern 
”Bibelen live”.
Torsdag d. 22. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Per Hald Christensen, 
Vildbjerg ”Om livet på Møltrup Optagelseshjem”.

...er det 1. søndag i fasten – Luk. 22,24-32
Og Jesus har set, hvad magten gør ved folk. De færreste bliver 
ydmyge af det. De � este forfalder til at misbruge deres magt til 
egen vindings skyld. Og var de blot ærlige om deres magtbegær, 
var det noget, andre kunne forholde sig til. Men nu kræver de til 
og med respekt og hengivenhed fra dem, de undertrykker, og vil 
kaldes velgørere. Jesus er forarget og vred og siger til disciplene: 
Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som 
den yngste; og lederen som den, der tjener. Og Jesus gør det klart 
for sit eget vedkommende, at han ønsker at repræsentere denne 
omvendte magtstruktur: Men jeg er iblandt jer som den, der tjen-
er. ”For ned han lagde sin Guddomsmagt, en tjener vorder han, 
han os vil tjene, det er hans agt, og blive vor frelsermand”. Noget 
ved julen peger frem mod påske og langfredag. Og i fastetiden 
besinder vi os på det.
  

Døbt i Lemvig Kirk d. 4. februar: 
Hannah Wisbech Poulsen, Østerbro 31A, Aalborg

 KLOKKESPILLETS MELODIER
i fastetiden
Kl. 8:  Gud ske tak og lov
Kl. 12:  Se, hvor nu Jesus træder
Kl. 15:  Hil dig, frelser og forsoner
Kl. 18:  Fred hviler over land og by

De sidste tider og dommedag 
– i islam og kristendommen

Børnesalmer
i Lemvig Kirke 
1-5 år- med 
en voksen
Kom og syng og leg
Onsdage kl. 17.15
28/2 + 7/3 + 21/3 + 28/3 + 4/4 + 11/4
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Børnesalmer
i Lemvig Kirke 
1-5 år- med 
en voksen
Kom og syng og leg
Onsdage kl. 17.15
28/2 + 7/3 + 21/3 + 28/3 + 4/4 + 11/4

1-5 år - med en voksen 
Kom og syng og leg

 

 
 

Dåbsklude - også hos os
Nogen fra sognet har tilbudt at strikke 

dåbsklude til os, og vi har sagt ja tak. 
Derfor vil den serviet, som 

dåbsbarnets hoved tørres med efter 
dåben, fremover være en dåbsklud, 
som familien får med sig hjem som en 

hilsen fra dåbsdagen.
Sognepræst Birgitte Krøyer
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Dåbsklude - også hos os
Nogen fra sognet har tilbudt at strikke dåbsklude til os, 

og vi har sagt ja tak.
Derfor vil den serviet, som dåbsbarnets hoved tørres 

med e� er dåben, fremover være en dåbsklud, som 
familien får med sig hjem som en hilsen fra dåbsdagen.

Sognepræst Birgitte Krøyer

 
 

 
 


