
En festlig dag – det er, hvad der venter os med Sogneindsam-
lingen, når vi ringer ind til en fælles indsats. 
Traditionen tro vil vi også her i Lemvig-Heldum Sogne sam-
le ind til nødhjælp de steder i verden, hvor der er stor brug 
for det. Vi håber, mange igen i år vil lægge fødder og hænder 
til og tage en indsamlingsbøtte i hånden et par timer denne 
søndag – og være med til at lø� e lo� et, så vi overgår os selv 
fra sidste år og får endnu � ere kroner i indsamlingsbøtterne.

 2 timer = Overlevelsespakker til en måned for � re  
 personer e� er en katastrofe

 
 2 timer = Bæredygtige køkkenhaver til fem famili- 
 er i en afrikansk � ygtningelejr

  
 2 timer = Hjælp til at seks � ygtningekvinder kan  
 starte en insektfarm, der giver proteinrig mad 
   

Pengene i de rette lommer
Pengene fra indsamlingen er med til at bekæmpe sult, syg-
dom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af 
jord og anden ekstrem ulighed – og til at (gen)opbygge robust-
hed i verdens mest udsatte områder.
Folkekirkens Nødhjælp holder skarp kontrol med korruption 
og regner omhyggeligt på hvert eneste projekt, så det gavner 
� est muligt og bærer sig selv, når man rejser derfra igen.
Siden den første sogneindsamling i 1999 har frivillige samlet 
mere end 220 millioner kroner, som har givet håbet tilbage til 
millioner af mennesker. 
Også disse mennesker har fortjent et godt liv! 

Nye veje til håbet
Der � ndes ingen fast formel for, hvordan man bedst hjælper 
mennesker i nød. Hver ny krise kræver, at man tænker i nye 
baner. Det er dét, vi gør hos Folkekirkens Nødhjælp - � nder 
de bedst mulige måder i en hvilken som helst situation i de 25 
lande, vi arbejder i.
I næsten 100 år har vi hjulpet mennesker i yderste nød. Og vi 
er gode til det, vi gør. I 2017 blev Folkekirkens Nødhjælp vur-
deret af DANIDA til at være én af Danmarks bedste NGO’er 
til humanitært arbejde.

Vær med til indsamling søndag 11. marts 
Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed 
driver millioner af mennesker ud i nød, sult og � ugt. For vi 
kan faktisk hjælpe. Når du samler ind ved dørene, giver det 
fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager hjælpen. 
Dette nødhjælpsarbejde, som foregår lige her i Lemvig, indby-
der vi DIG til at være med i. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

 
FokusJesus – den største kærlighed 

 

Hvad er der med ham ”Jesus”? Hvorfor var han ventet og profeteret 
om, allerede inden han blev født for mere end 2000 år siden? Efter 
hans død og opstandelse samles masser af mennesker ud over hele 
Jorden stadig om denne ”Jesus”. Mennesker erklærer, at Jesus er til 
stede i deres liv, nogle har mødt ham og andre taler med ham 
gennem bønnen…… 

Den, du elsker, vil du gøre alt for, være hengiven og ødsel over for. 
Kan man have det sådan med Jesus? Kan Jesus blive min største 
Kærlighed, og hvilke konsekvenser vil det da få for mit liv, mit syn 
på andre og det kristne fællesskab. 

I Hjerteugen har du mulighed for, at denne Jesus og kærligheden til 
ham bliver udfoldet – og at du bliver udfordret i din relation til ham. 

Vel mødt i Klippen, Østerbrogade 5a, Lemvig 

 

 

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

 
 

 

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

FEB./MARTS LEMVIG  HELDUM 
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                                                     
Søndag d. 11.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Midfaste             Indsamling; Folkekirkens Nødhjælp
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

... er det 2. søndag i fasten – Mark. 9,14-29
På bjerget havde alt stået i et forklaret skær. Og man forstår, hvor-
for Peter kunne have lyst til at blive dér.  Men nu er Jesus og de tre 
disciple atter tilbage i den brogede virkelighed, hvor alverdens pro-
blemer trænger sig på og hvor ikke mindst smerten ved et barns 
sygdom kan gøre forældre desperate. Hvor man griber ethvert 
halmstrå. Jesu disciple måtte kunne gør drengen med de mange an-
fald rask. Men det kunne de ikke, som drengens far frustreret kon-
staterede. Hvilket fører til en spændende dialog om tro og vantro. 
Hvor Jesus ikke ligefrem gør talen om tro lettere ved at hævde: At 
alt er muligt for den, der tror. Hvilket får drengens far til at helgar-
dere og sige: Jeg tror, hjælp min vantro. Og som svar på denne ær-
lighed af Jesus får at vide: Fint, men så må I bede. 
Goddag mand økseska� : For hvad skal man så bede om?
  

FEBRUAR: 
Tirsdag d. 20. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Fhv. biskop og phd. stud. Steen Skovsgaard, Lolland-Falster 
Sti� : ”Dommedag/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”.
Tirsdag d. 27. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

 

 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

Kirkens Daglistue 
i Kirkehuset
Torsdag d. 22. kl. 10.00. 
Per Hald Christensen, Vildbjerg
”Om livet på Møltrup Optagelseshjem”.

Vi indsamler HÅB – vil du være med?
Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. marts 2018 sætter denne gang fokus på håb. 

Gudstjeneste og foredrag med
Biskop Henning 
Toft Bro, Aalborg
Søndag den 18. marts  
kl. 10.30-ca. 14.00  
Gudstjeneste i Lemvig Kirke.  
Frokost og foredrag i Kirkehuset.

Søndagssamvær i Lemvig Kirkehus:

Pris: 60,- kr. pr. person inkl. frokost, øl/vand og kaffe
Tilmelding: senest torsdag den 15. marts kl. 16.00 til Kirke-
kontoret på tlf. 9782 0786 eller mail: lemvig.sogn@km.dk. 

 
 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

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

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

 
 

FAKTA
Søndag den 11. marts kl. ca. 10.00 – 14.00 
   • En rute tager ca. to timer
   • Vi serverer kaffe/saft med lidt mundgodt til
   • Du kan gå sammen med dine venner
   • Du får en frisk gåtur
   • Det er win-win, og det kan vi jo godt lide

Meld dig som indsamler enten direkte til 
indsamlingsleder Lilly Balleby, tlf. 40 74 53 47 
eller på www.nødhjælp.dk 


