
 
 

 
 

 
Fokus

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
 
 

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 
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Torsdag den 29. marts i Lemvig Kirkehus kl. 17.30
Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

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 
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eller mail lemvig.sogn@km.dk senest mandag den 10. april 
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Prisen er inkl. drikkevarer.
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Personalenyt – Lemvig Kirkegård
Gartneriarbejder Vagn Bendtsen har fået nyt
arbejde, og er fratrådt. 
Vi siger tak for samarbejdet i de forløbne år.

Ernesta Bukciene er ansat som gartneriarbejder 
pr. 12. marts 2018 og Mette Sønderby er ansat som 
gartneriarbejder pr. 19. marts 2018. 

Vi byder Ernesta og Mette velkommen til arbejdet og 
håber på et godt samarbejde.

                                         Lemvig-Heldum Menighedsråd

Folkekirkens 
Nødhjælpsgenbrugsbutik 

Garnrester til tæpper modtages med tak.

Venlig hilsen
Folkekirkens Nødhjælpsgenbrugsbutik 
Weibelsgade 4, Lemvig

Hvad er der galt med Mellemøsten
Foredrag i kirkehuset ved mellemøstkorrespondent Hanne Foighel

 
 

Påskegudstjenester for børn 
i Lemvig Kirke
Onsdag d. 21. marts kl. 10.00 
Påskeinstitutionsgudstjeneste 
ved Kim Eriksen

Torsdag d. 22. marts kl. 17.00 
Påskegudstjeneste for børn og børnefamilier
ved Birgitte Krøyer

KLOKKESPILLETS MELODIER
påsketiden

 
 Påskegudstjeneste 

for ældre
 i Lemvig Kirke 
Tirsdag den 27. marts kl. 15.30 
ved Kim Eriksen

A� ysning
Påskeoptakt i Heldum Kirke tirsdag den 27. marts 
er a� yst.

MARTS
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 � re kredse.
Torsdag den 22.
FRI i Kirkens Dagligstue.
Lørdag den 24. kl. 14.00
Foredrag i Kirkehuset i samarbejde med Folkeuniver-
sitetet. Hanne Foighel ”Situationen i Mellemøsten”. 
Entre kr. 50, ka� e kr. 10.
Torsdag den 29.
PÅSKEFERIE i Kirkens Dagligstue.
Torsdag den 29. kl. 17.30
Skærtorsdagsmåltid i Kirkehuset. 
Husk tilmelding

Kl. 8:   Nu ringer alle klokker mod sky
Kl. 12: Krist stod op af døde
Kl. 15: Påskeblomst, hvad vil du her
Kl. 18: Som forårssolen morgenrød

  
 

Foredrag med

hanne foighel

Hanne Foighels stemme har i over 25 år fortalt, forklaret og fortolket Israel og Mellemøsten. Hun er korrespondent for 

Kristeligt Dagblad og og hendes kyndige og vidende stemme høres ofte i Orientering på P1. 

Tid og sted: Lørdag d. 24. marts 2018 kl. 14.00 

Kirkehuset, Torvet 10, 7620 Lemvig

Folkeuniversitetet i Lemvig inviterer til

HVAD ER DER GALT 
MED MELLEMØSTEN?

Hanne Foighels stemme har i over 25 år fortalt, forklaret og fortolket Israel og Mellemøsten. Hun er korrespondent for 

…er det Palmesøndag. 
Søndagen har hentet sit navn fra Jesu indtog i Jerusalem, 
hvor han kommer ridende på et æsel, og folk skar palme-
grene af træerne og hyldede ham: ”Hosianna! Velsignet 
være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge!” 
Men det er ikke den historie, vi skal høre på søndag, der 
skal vi høre om en enkelt kvinde, som hyldede ham og 
salvede hans fødder med meget kostbar nadusolie 
(Joh. 12,1-16). 
I de dage hyldede folk Jesus, men bare få dage efter 
hånede de ham og ønskede ham død, og de fi k deres 
ønske opfyldt. Den dag syntes folk, disciplene og ikke 
mindst Judas – i hvert fald ifølge Johannes –at det var 
frås med al den dyre olie, men Jesus sagde: ”Lad hende 
være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves”. Han 
vidste det, men de forstod det ikke. De forstod ikke, at det 
gik mod hans død, at det går mod langfredrag…. I dag er 
den kostbare olie, som kvinden den dag så ødselt salvede 
Jesu fødder med, blevet et billede på, hvor ødsel Jesus var 
med sin kærlighed ud over os langfredag.

Påsken nærmer sig. Og Palmesøndag rider 
Jesus ind i Jerusalem. Sagtmodig og meget 
lidt triumferende. Hans ærinde er en for-
soning mellem Gud og mennesker. Og 
han vil om muligt også forsone menne-
sker, der er hinanden fjendtligt stemt. 
Den kristne tro bygger på en formod-
ning om, at Jesus bragte det offer, der 
skulle til, for at Gud og mennesker kunne 
blive forsonet. Men indbyrdes er menne-
sker ikke kommet meget videre. Tværti-
mod synes mange konfl ikter i verden at 
vise, at uforsonligheden har bidt sig fast.

Foredrag ved Hanne Foighel
Lørdag den 24. marts kl. 14 gæster en kendt 
stemme fra P1 Orientering, mellemøstkor-
respondent gennem mere end 25 år, Hanne 
Foighel, Folkekirken i Lemvig provsti og 

Lemvig Folkeuniversitet med sit foredrag 
om Mellemøsten og konfl ikterne i re-
gionen. For hvad er der egentlig galt med 
Mellemøsten? Hvorfor er det et område 
fyldt med spændinger og uro? Det vil man 
kunne blive meget klogere på denne lørdag 
eftermiddag.

De kristne har det svært
Alle lider under de langvarige og uløse-
lige kon� ikter. Men to grupper, der har det 
særligt svært, og som er klemt i midten af 
det hele, og som gerne vil spille en kon-
struktiv rolle i forsoningen, er de palæsti-
nensiske kristne og de kristne blandt is-
raelerne. For forsoning er i lige så høj 
grad en gave, Gud har givet os, som det 
er en opgave, han har stillet os over for. 

I påsken opstår håbet
Hvordan skal man se på virkeligheden, på 
verden, og på sig selv og på andre? Jesus 
sagde: ”Frygt ikke – tro kun”. Og da solen 
påskemorgen stod op over den tomme 
grav og budskabet lød, ”I søger efter Jesus 
fra Nazaret, den korsfæstede, han er opstået. 
Men gå hen og sig til hans disciple, at han 
går i forvejen for jer til Galilæa”, da var det 
et signal om, at håbet havde sejret, og at 
håbet derfor er det sidste, man må opgive. 
Gælder det også om muligheden for en-
gang at fi nde frem til en løsning på konfl ik-
ten i Mellemøsten?
Tanker i anledning af et foredrag forud 
for påskeugen.

Af Kim Eriksen, sognepræst

MARTS LEMVIG  HELDUM

Onsdag d. 21.  10.00 Påskeinstitutions-
 gudstjeneste 
 ved Kim Eriksen 
Torsdag d. 22. 17.00 Påskegudstjeneste 
 for børn og børnefamilier
 ved Birgitte Krøyer  
Fredag d. 23. 10.00. Afslutning 
 Skole-Kirke projekt 
Søndag d. 25.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Palmesøndag Indsamling: Samvirkende menighedsplejer
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
Tirsdag d. 27. 15.30. Påskeguds- AFLYST  
 tjeneste for ældre  Påskeoptakt
 ved Kim Eriksen 
Torsdag d. 29.  19.30 Birgitte Krøyer 10.00. Birgitte  
Skærtorsdag  Krøyer
Kirketaxi:           Indsamling: Venskabsmenighed
9782 24 24  
Fredag d. 30.  10.30. Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Langfredag           Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24

 

 
 


