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Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

MARTS LEMVIG  HELDUM 
 
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 

Søndag d. 18 10.30 Birgitte Krøyer.  Ikke gudstjeneste
Maria  – prædik: biskop   – der henvises til
Bebudelsesdag Henning To�  Bro Søndagssamvær
Kirketaxi:  Søndagssamvær  med gudstjeneste i
97 82 24 24  Lemvig Kirke og     
  e� erfølgende fro-
  kost i Kirkehuset
                                  Indsamling: Sognenes YM-projekt

... er det 3. søndag i fasten – Joh. 8,42-51
En sandhed behøver ikke være en sandhed, blot fordi nogen 
fremfører det, som var det en sandhed. Det kan lige så godt 
være løgn. I dag taler vi om fake news og om bevidst plantede 
løgne. Men det er nu en gammel nyhed, at man kan diskutere, 
hvad der er sandhed, og hvad der er løgn. Og også at stridens 
parter kaster modbydeligheder i hovedet på hinanden. Jesus 
kaldes en samaritaner og siges at være besat af en dæmon. Jesus 
strammer retorikken yderligere og siger om sine modstandere, 
at de har Djævelen til far. Den rene børnehave tænker den, der 
føler sig bekræ� et i, at religion føder ufred og ekstremisme. En 
helt nødvendig kamp om sandheden tænker den, der ved med 
sig selv, at der er forskel på sandhed og løgn. Som Jesus siger: 
”Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er 
af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud”. 
På søndag handler det altså om sandhed og løgn.
 
  

Dåb

Søndag den 18. marts kl. 10.30 er der gudstjeneste ved Aal-
borg Sti� s biskop Henning To�  Bro i Lemvig kirke. 
Biskoppen er inviteret til at prædike af Lemvig og Heldum 
sogne i anledning af et søndagssamvær, hvor der e� er guds-
tjenesten også er frokost og foredrag. 

Hvem er manden?
Han kræver næppe den store introduktion, som født på eg-
nen, som søn af en � skeskipper i � yborøn. Som tidligere 
medlem af verdens ældste Boy Band Tør� sk og ophavsmand 
til � ere af deres sange. Som forfatter til sangen: Fuglene letter 
mod vinden. 
Som teolog fra Århus og præst i Hjerm og provst på Mors og 
nu biskop i Aalborg. Hele vejen op af rangstigen, men hele 
tiden med begge ben solidt plantet i virkeligheden.

Hvad kan han tale om?
Det, der optager alle med hjerte for kristentro og kirke i 
Danmark. Det valgte emne er: Folkekirken i en brydnings-
tid. Hvad er det for et kirkeliv, der udfolder sig i folkekirkens 
menigheder? Og er det stadig muligt at have visioner for en 
folkekirke i fremtiden? 

Hvad får man at spise?
Frokosten vil bestå af smørebrød med øl og vand til. Og 
det er selvfølgelig i alles interesse, at alle bliver mætte, men 
også at der hverken er for meget eller for lidt. Madspild er en 
uskik. Tilmelding senest torsdag den 15. marts kl. 16.00 til 
Kirkekontoret, se mere information i annoncen ved siden af. 
Og prisen på 60 kr. kan der vist ikke stilles spørgsmålstegn 
ved.

Hvornår slutter det?
Alt godt får en ende. Også dette søndagssamvær, som for-
ventes at slutte kl. 14.00. Hvad der derimod ikke slutter, men 
som man kan bære med sig, er glæden ved at have været i 
godt selskab omkring en gudstjeneste og en frokost samt et 
spændende foredrag. Så vel mødt til søndagssamvær!

Af Kim Eriksen, sognepræst      

Folkekirken i en brydningstid
Søndagssamvær med biskop Henning Toft Bro i Lemvig kirke og kirkehus

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30
D. 29. marts i Lemvig Kirkehus kl. 17.30
Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

 
 Generalforsamling i KFUM og KFUK

Den 15. marts 2018 kl. 18.00 på 
KFUM og KFUK, Ågade 5, Lemvig. 
Vi begynder med fællesspisning, før vi går videre med: 
Dagsorden ifølge lovene. 
Vi håber fra bestyrelsen på et godt fremmøde. 
Vel mødt til en hyggelig a� en. 

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86
eller mail lemvig.sogn@km.dk fredag den 23. marts

 

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

Meditationsgudstjeneste 
i Lemvig Kirke
d. 1. marts kl.  17.00  
ved Birgitte Krøyer. 
En stille stund med bibellæsning, re� eksion, 
salmesang, bøn velsignelse og stilhed

 

Kirkens Daglistue
i Kirkehuset
Torsdag den 1. marts kl. 10.00 

 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

Pastor emer. 
Jens Bach Nielsen, Lemvig ” Min vej til verdens ende – 
og en ny begyndelse”.

 
 

FEBRUAR
Tirsdag d. 27. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
HJERTEUGE  Indre Mission  i Klippen: 
Onsdag d. 28. kl. 19.30 
Missionær Heri Elttør, Aulum.
Torsdag d. 1. kl. 19.30
Christian Olesen, Ejstrupholm – tidl. missionær i Lemvig.
Fredag d. 2. kl. 19.30
Missionær Heri Elttør, Aulum.
MARTS
Torsdag d. 1. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Pastor emer. Jens Bach 
Nielsen, Lemvig ” Min vej til verdens ende – og en ny 
begyndelse”.
Torsdag d. 1. kl. 14.30
Kirkens Korshær møde i Kirkehuset.
Tirsdag d. 6. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag d. 6. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5. � omas Buelund, 
� yholm ”Lykken i hver-dagen” – Er vi verdens lykkeligste 
folk?.
Onsdag d. 7. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag d. 7. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Onsdag d. 7. 
Kirkehøjskole a� yst.
Torsdag d. 8. kl. 10.00
Emne: ”Arbejdet med de unge på Lemvig Ungdomsgård”.

 
 

Døbt i Lemvig Kirke:
04.02 Hannah Wisbech Liebum Poulsen, 

Østerbro 031A, 3, 0018, Aalborg
18.02 Andrea Zobbe Normann, Mimersvej 39, Lemvig

Døbt i Heldum Kirke:
18.02 Emil Buchhave Kristensen, 

Danmarksgade 9, st., Lemvig


