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Med varme hilsner fra Cameroun

Siden 2013, har vi i Lemvig og Heldum haft en venskabsmenighed i Garoua i Cameroun – jeg har hørt om den – samlet ind til den – vi har
-haft besøg fra den – men nu har jeg også selv besøgt den, og det gør en stor forskel…
Sammen med Christoffer Mortensen fra menighedsrådet
deltog jeg i februar i en 12 dages rejse til Cameroun arrangeret af Mission Afrika. Det blev 12 meget spændende dage
med store og anderledes oplevelser, som først rigtig er ved
at bundfælde sig nu. For det var ikke bare mit første besøg
i Garoua og Cameroun – det var også mit første besøg på
det Afrikanske kontinent i det hele taget. Og Afrika var på
den ene side alt det, jeg havde forestillet mig og hørt om:
utroligt fattigt – utrolig dårlige veje – utroligt støvet –ufatteligt varmt.
Men det var også så meget andet: utrolig storslået natur
– utrolig gæstfrie og hjælpsomme mennesker, som har et
utroligt gåpåmod og ønsker og planer for fremtiden. Og så
er der selvfølgelig ”afrikansk-tid” – at ting sker, når de sker
– at ”lige om lidt” kan være alt fra et par minutter til et par
timer – og så kan man jo ligeså godt selv også tage den lidt
med ro – og det var faktisk også en utrolig god oplevelse – i
hvert fald for at par uger – at være tvunget til at tage tingene
lidt som de kom og komme helt ned i gear.
Med dannebrog på
skrivebordet
I Garoua blev vi modtaget af Robert Goyek, der er kirkepræsident
i Den Lutherske Brødrekirke i
Cameroun, som er den kirke,
vores venskabsmenighed er en

del af – et meget hjerteligt og varmt menneske. Mit blik
faldt hurtigt på, at han på sit skrivebord havde dannebrog
stående. Og det var ikke, fordi der var besøg fra Danmark
og i dagens anledning. Det lille dannebrog på hans og også
andre skriveborde, vi kom forbi – blev for mig et billede på,
hvor meget samarbejdet med Danmark og Mission Afrika
betyder for kirken - hvor stor pris, der bliver sat på støtten
fra Danmark.
Toiletterne står endnu
Og så blev vi vist rundt på kirkens område, hvor den udover
at have sit hovedkontor også driver et hjem for gadedrenge
og en skole – og ikke mindst skolens toiletter glædede de
sig til at vise mig – fordi de i 2011 var blevet bygget af en
gruppe frivillige fra Lemvig. Og det kan godt være, at vi
dengang syntes, at de var noget primitive efter vestlig standart – stadig bare et hul. Men de er meget bedre end det,
der var, og de virker stadig. Og for mig at se, er de et godt
eksempel på, at vi skal hjælpe med det, der er brug for, og
som kan fungere i sammenhængen – og ikke altid, hvad vi
selv kunne ønske os.
Gudstjeneste i den nye kirke
Og så er der selvfølgelig den nye og større kirke, som vi
støtter byggeriet af fra Lemvig. Færdig er den ikke – men
den er kommet under tag – har fået bænke – og er for
længst taget i brug. Og søndag havde vi den store oplevelse
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MARTS
Søndag d. 18.
Maria
Bebudelses dag
Kirketaxi:
97 82 24 24

MARTS
Tirsdag den 13. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. Sangaften ved Anette Kjær
”Højskolesangbogen – en poetisk håndbog i livsduelighed”.
Onsdag den 14. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Missionær Brian Madsen, Vejle
”Dåbens betydning i din hverdag”.
Onsdag den 14. – Lørdag den 17. kl. 19.00
Luthersk Mission.
Møderække i Kirkehuset Peter Olsen, Hillerød.
Torsdag den 15. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Birthe og Kaj Gøtzsche ”Indtryk og billeder fra Nicaragua”.
Torsdag den 15. kl. 18.00
KFUM og KFUK. Generalforsamling i Ågade 5.
Tirsdag den 20. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn.
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Onsdag den 21. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Onsdag den 21. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de fire kredse.
Torsdag den 22.
FRI i Kirkens Dagligstue.

Onsdag d. 21.

Torsdag d. 22

Fredag d. 23.
Søndag d. 25.
Palmesøndag
Kirketaxi:
97 82 24 24

LEMVIG
10.30 Birgitte Krøyer
– prædik: biskop
Henning Toft Bro
Søndagssamvær

HELDUM
Ikke gudstjeneste
– der henvises til
Søndagssamvær
med gudstjeneste i
Lemvig Kirke og
efterfølgende
frokost i Kirkehuset
Indsamling: Sognenes YM-projekt
10.00 Påskeinstitutionsgudstjeneste
ved Kim Eriksen
17.00 Påskegudstjeneste
for børn og børnefamilier
ved Birgitte Krøyer
10.00. Afslutning
Skole-Kirke projekt
10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Indsamling: Samvirkende menighedsplejer

På søndag
…er det Mariæ Bebudelses dag.
Bedst, som vi er midt i fastetidens forberedelse til påsken
– tager dagens evangelium en afstikker mod jul. For på
søndag er det Mariæ Bebudelses dag, hvor Maria får besøg
af en engel og får at vide, at hun skal føde et barn og blive
mor til Guds egen søn. Og den dag falder jo af gode grunde
sådan cirka 9 måneder inden jul. For ligeså særligt som det
barn skal blive, lige så helt almindeligt er det også. I det barn
bliver Gud selv et helt almindeligt menneske af kød og blod.
Og da englen har forladt Maria bryder hun ikke i panik,
nej, hun bryder ud i lovsang, i tak til Gud: ”Min sjæl ophøjer
Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser” Han har
set til sin ringe tjenerinde” (Luk 1, 46-55).
På søndag vil vi bryde ud i lovsang sammen med hende
– i tak over, at Gud kom til mennesker og stadig gør det.
Velkommen til gudstjeneste i Lemvig Kirke, hvor biskop
Henning Toft Bro prædiker, og der er efterfølgende Søndagssamvær i Kirkehuset!
Sognepræst Birgitte Krøyer
97 82 01 68
bikr@km.dk

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

HVAD ER DER
GALT MED
MELLEMØSTEN?

at være med til at fejre gudstjeneste i en stort set fuld kirke
(ca. 800) – hvor jeg også blev bedt om at tale.
Hilsner og gaver begge veje
Efter gudstjenesten havde jeg lejlighed til at bringe hilsner
fra Lemvig og overbringe en mindre pengegave til det fortsatte kirkebyggeri. Og selv fik jeg også hilsner og en gave fra
menigheden i Garoua med hjem til os i Lemvig. Vi giver til
kirkelivet i Garoua – men, hvor har de også meget at give
os!
Bare nogle få glimt fra en stor tur til Garoua – glæder mig
til at kunne fortælle og vise mere – første gang i Kirkens
Dagligstue torsdag den 11. april kl. 10.
Birgitte Krøyer
Sognepræst
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2017

Foredragsaften
Foredrag
i
i Kirkehuset
Lemvig
Tirsdag Kirkehus
den 13. kl. 19.30

Sangaften ved Anette Kjær
”Højskolesangbogen – en poetisk
håndbog i livsduelighed”.

Højskole
sangbogen
Søndagssamvær i Lemvig Kirkehus:

− en poetisk håndbog i livsduelighed

Gudstjeneste og foredrag med

Biskop Henning
En Toft
sangaften
ved Anette Kjær, sanger,
Bro, Aalborg
foredragsholder
ogmarts
underviser
Søndag den 18.
kl. 10.30-ca.
14.00
Tirsdag
den 13. marts
kl. 19.30
Gudstjeneste i Lemvig Kirke.

Højskolesangbogens sange fortæller om menneskelivet midt
Frokost og foredrag i Kirkehuset.
mellem skabelse og tilintetgørelse. De skærper sanser og
sprog, rækker os tanker og trøst, anviser retning og fokus og
Pris: 60,- kr. pr. person inkl. frokost, øl/vand og kaffe
tager livtag med de store eksistentielle
Tilmelding: senest torsdag den 15. marts kl. 16.00 til Kirkespørgsmål.
kontoret på tlf. 9782 0786 eller mail: lemvig.sogn@km.dk.

Påskemåltid
Påske
Påskemåltid
Påskemåltid
Alle er velkomne!
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Arrangeres af
gudstjenester.
Lemvigkirkerne og
Lemvig-Heldum
Døbt i Lemvig Kirke:
Menighedsråd

Dåb

Folkeuniversitetet i Lemvig

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

3. marts: Mads Puggaard Poulsen, Storegade 10 st., Lemvig

Kirkegårdskontorer
Lemvig: 97 82 11 52
Heldum: 21 25 66 07

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

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

