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På søndag

Meditationsgudstjeneste 
i Lemvig Kirke
Torsdag den 5. april kl. 17.00
ved Birgitte Krøyer. 
En stille stund med bibellæsning, re� ek-
sion, salmesang, bøn velsignelse og stilhed

...er det 1. søndag efter påske – Joh. 21,15-19
Og nu skal der betales tilbage. Sådan tænker disciplen Peter 
i alt fald. For han havde lovet meget mere, end han havde 
kunnet holde. Han havde svigtet noget så grusomt, da de 
havde ført Jesus bort til forhør og domfældelse. Som Jesus 
havde forudsagt: Inden hanen galer to gange, vil du have 
fornægtet mig tre gange. Meget er sket siden da. Jesus er 
opstået. Og nu må de tale om det. Og Jesus spørger Peter: 
Elsker du mig mere end de andre? Tre gange spørger Jesus. 
Og tre gange svarer Peter. Og begge ved de, hvad det 
handler om. Fornægtelsen. Men for Peter er det slut med 
store ord og løfter, og han skal ikke nu have sagt for meget: 
Herre du ved, at jeg har dig kær. Peter har ikke andet end sin 
selverkendelse at byde på. Men det er netop den, som Jesus 
spejder efter og ser muligheder i, da han siger til Peter: Vær 
hyrde for mine får. Da regnskabet skal gøres op, kvitterer 
Jesus for Peters fornægtelse ved at vise ham fornyet tillid. 
Det er også en slags opstandelse til livet.

Menighedsmøde 2018 
Der indbydes til det årlige menighedsmøde 
søndag den 15. april kl. 11.45 
i Kirkehuset, Lemvig.
Vi starter med Brunch og dere� er følgende dagsorden: 
• Beretning om menighedsrådsarbejdet.
• Set og sket i sognet i året, der er gået.
• Regnskab 2017 og budget 2018/2019. 
• Planlagte aktiviteter i vore sogne. 
• Nyt fra vores venskabsmenighed i Cameroun
Alle er velkomne.        
                                                   Lemvig-Heldum Menighedsråd

Tirsdag den 10. april kl. 19.30 kan man ved sæsonens 
sidste foredragsaften i kirkehuset møde forstanderen for 
Diakonhøjskolen i Århus, Jens Maibom Pedersen, og 
blive klogere på, hvad ordet diakoni betyder, og hvorfor 
det er en vigtig del af evangeliets og kirkens liv og lære. 
Evangeliet skal forkyndes, og der skal undervises i, hvad 
kristendommen er for en størrelse. Men ordene rummer 
også en forpligtelse og kræver handling. 

Diakoni betyder tjeneste
Ordet diakoni fi nder man i bibelen som betegnelsen for 
den tjeneste for næsten, som Jesus fandt helt afgørende 
for verdens modtagelse af ham: 
Hvad I har gjort mod én af disse mine mindste små, har 
I gjort mod mig. Og hvad I ikke har gjort mod én af disse 
mine mindste små, har I heller ikke gjort mig. 
Jesus solidariserer sig med de sårbare og udsatte og går 
i kødet på de selvfede. 

Diakonien er kirkens gang på jord
Man kan vælge at gøre ingenting og svigte på det gru-
somste. Eller man kan indse, at et vigtigt skridt er at gå 
sin næste i møde. Med et omsorgsfuldt blik for alle ud-
satte og sårbare mennesker. Og helt grundlæggende er 

det vigtigt, at have modet til at se verden, som den er. For 
med de rette øjne og sandt blik på verden, ser man også 
ofte mere, end man umiddelbart ser. Foredraget går bag 
om diakoniens væsen og dens virkningshistorie, og ind-
kredser en række af tidens udfordringer til det diako-
nale arbejde og til folkekirkens arbejde, eller mangel på 
samme, med diakonien.

En sværvægter
Jens Maibom Pedersen kan man godt tillade sig at 
kalde en sværvægter i kampen for at sætte diakonien 
på folkekirkens dagsorden. Det har han gjort som for-
stander for Diakonhøjskolen i Århus.  Og det har han 
gjort som formand for Dansk Diakoniråd, samt som 
formand for KFUMs Sociale Arbejde. Indimellem boks-
er han også med en prædiken, som ulønnet hjælpepræst 
ved Frederikskirken i Aarhus.

Af Kim Eriksen, sognepræst.

 

 

Babysalmesang 
Tilmelding 3. april - Opstart 10. april
Kontakt sognemedhjælper Kirsten Vindum 
smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492

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

Børnesalmer
i Lemvig Kirke 
1-5 år- med 
en voksen
Kom og syng og leg
Onsdage kl. 17.15
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Diakoni – mod til at se verden, som den er
Foredrag ved Jens Maibom Pedersen, forstander ved Diakonhøjskolen i Århus

 
 

Meditationsgudstjeneste
i Lemvig Kirke

[som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen]
 Torsdag den 28. september kl. 17.00
   
Lemvig Kirke indbyder til meditationsgudstjenester - en stille stund 
med korte salmer og meditation med afsæt i en bibeltekst, reflek-
sion, bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.

APRIL LEMVIG  HELDUM
 
Torsdag d. 5.  17.00. Meditations-
 gudstjeneste ved 
 Birgitte Krøyer
 
Søndag d. 8.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
1. søndag              Indsamling: Venskabsmenighed   
e. påske            
Kirketaxi: 
97 82 24 24 
 
Søndag d. 15.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
2. søndag  Menighedsmøde   Menighedsmøde
e. påske            Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

Søndag d. 22.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
3. søndag           Indsamling: Sognenes YM-projekt
e. påske
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

 

APRIL
Tirsdag den 3. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 3. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
Tirsdag den 3. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5. 
Bedemand Nina Fisker Olesen 
”Mit arbejde som bedemand”.
Onsdag den 4. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Onsdag den 4. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag den 5. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Lektor Jens Kristian Lings, Fjaltring
”Litterære GLANSBILLEDER 2”.
Torsdag den 5. kl. 14.30
Kirkens Korshær møde i Kirkehuset.
Torsdag den 5. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Laurids Breum Jakobsen, Ølgod.
Tirsdag den 10. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. Forstander for 
Diakonhøjskolen Jens Maibom Pedersen, Århus 
”Diakoni – mod til at se verden, som den er”.
Onsdag den 11. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg 
”Citroner og sukkervand”.
Torsdag den 12. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognepræst Birgitte Krøyer, Lemvig 
”Rejseberetning fra sognerejsen til Cameroun”.

 
 Kunstudstilling 

Søndag den 8. april 
åbnes en udstilling med arbejder 
af billedvæver Astrid Bildsøe 
Andersen, Fjaltring, i Kirkehuset 
Åbningen sker e� er gudstjenesten 
i forbindelse med kirkeka� en.  
Udstillingen kan ses til midt i juni. 

 
 


