
 

Efter gudstjenesterne i Lemvig Kirke kl. 10.30 og i Hel-
dum Kirke kl. 10.00 inviterer menighedsrådet til menig-
hedsmøde, hvor alle med lyst til at vide mere om menig-
hedsrådets arbejde siden menighedsmødet i 2017 er vel-
komne.

Mødet begynder med brunch, som menighedsrådet er 
vært for. Alle er velkomne til mødet, – naturligvis også 
uden at have deltaget i gudstjenesten.

På mødet vil der være følgende punkter:  
• Beretning om menighedsrådsarbejdet i det seneste år.
• Set og sket i året, der er gået.
• Regnskabet for 2017.
• Budgettet for 2018 og 2019.
• Orientering om planlagte aktiviteter.
• Nyt fra vores venskabsmenighed i Garoua, Cameroun.

Til de enkelte punkter vil én fra menighedsrådet komme 
med en orientering, ligesom der vil være mulighed for at 
stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Orientering
Det seneste år har været året, hvor vi har fået lavet de 
sidste ting omkring kirkehuset efter udvidelsen med 
Svirrebom. Vi har fået indrettet vaskerum og arkivrum 
m.v. i kælderetagen, ligesom de fl este småting efterhån-
den er blevet lavet. 

Menighedsrådet har også fået lavet regler for udlån og 
brug af kirkehuset, - ligesom der er lavet en opdatering 
af vore kirkegårdsvedtægter.
Menighedsrådet har lavet nogle målsætninger for valg-
perioden hvori bl.a. præciseres, at gudstjenestefejringen 
er det centrale. Det er også præciseret, at minikonfi r-
mandundervisningen, korskole og ungdomskor er ting, 
der prioriteres, ligesom arbejdet med børn og unge søg-
es styrket. Samtidig er vi fortsat opmærksomme på, at vi 
er et sogn, hvor der bor mange ældre.

For et års tid siden blev vi af biskop Henrik Stubkjær 
opfordret til at tage nogle visionsdrøftelser på vores 
dagsorden. Det gælder emner som gudstjeneste, uddan-
nelse, diakoni, mission og god kirkelig forvaltning af 
økonomi, bygninger og personale. Disse emner er blevet 
drøftet som et selvstændigt punkt på 6 menighedsråds-

møder og er endt ud i en evaluering af vore visioner.
Mere om dette – og så meget andet -  kan læses på www.
lemvigkirkerne.dk.

I året, der er gået, har der i vore 2 kirker og i kapellet 
været ca. 250 gudstjenester og kirkelige handlinger med 
i alt ca. 17.000 deltagere. Dette og meget mere vil der 
blive orienteret om på mødet den 15. april.
Menighedsrådet håber, at mødet vil være med til at øge 
kendskabet til, hvad der foregår i og omkring vore kirker 
i Lemvig og Heldum sogne.

Velkommen til menighedsmøde.  
-  Det er DIN kirke                                            
                                                                                      
Lemvig-Heldum Menighedsråd
Kaj Gøtzsche, formand

 
Fokus
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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

Det er DIN kirke

 
 

Foredragsaften 
i Kirkehuset
Tirsdag den 10. april kl. 19.30 
Forstander for Diakonhøjskolen 
Jens Maibom Pedersen, Århus:
”Diakoni – mod til at se verden 
som den er”.
 

APRIL LEMVIG  HELDUM
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 
Torsdag d. 26 17.00. Meditations-
 gudstjeneste ved 
 Birgitte Krøyer
Fredag d. 27.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Bededag
Kirketaxi:
97 82 24 24  
Lørdag d. 28.  16.00 Orgelkoncert 
 ved Anders Steen 
 Sørensen, Esbjerg

 
 

Læs mere om 
brochuren på 
www.vejkirke.dk.
Brochuren kan 
også downloades fra 
www.lemvigkirkerne.dk

Vejkirkebrochure 
Igen i år er Heldum Kirke sammen med 
� ere lokale kirker med i vejkirkebrochuren.
Brochuren for Jylland fås i Kirkehuset og i 
Heldum Kirke. I brochuren kan man se, 
hvor kirkerne ligger. Der er en kørselsvej-
ledning og oplysninger om bl.a. kirkernes 
åbningstider, seværdigheder, faciliteter og 
hjemmesideadresser.

Kon� rmation i Lemvig Kirke 
Navnene på årets kon� rmander i Lemvig Kirke kan � ndes 
på kirkens hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk. 

Menighedsmøde søndag d. 15. april kl. 11.45 i Kirkehuset

APRIL
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”.
Søndag den 15. kl. 11.45.
Menighedsmøde i Kirkehuset. E� er brunch orienteres 
der fra Menighedsrådet.
Onsdag den 18. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag den 18. kl. 19.30
Fællesmøde Luthersk Mission og 
Indre Mission i Klippen. 
� orkil Lundberg, Struer.
Torsdag den 19. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Speciallæge i psykiatri Kirsten Gormsen, Lemvig: 
”Tanker om psykiatri e� er 30 års virke i praksis”.
Torsdag den 19. kl. 19.30
Fællesmøde Luthersk Mission og 
Indre Mission i Kirkehuset. 
� orkil Lundberg, Struer

 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 Dagligstue
i Kirkehuset 
Torsdag den 12. april kl. 10.00 
Sognepræst Birgitte Krøyer, Lemvig ”Rejseberetning 
fra sognerejsen til Cameroun”.

 
 

Dåb
Døbt i Lemvig Kirke:

31. marts. Sebastian Johan Bjerringgaard Ringø, 
Storegade 32A, tv., Lemvig

1. april. Victor Bruun Røn, Sprogøvej 104, Thyborøn og
Aiden Philo Springham, Centralgården 7, 1, 15, Lemvig  

 
 

På søndag er det 2. søndag efter påske 
– Joh. 10,22-30
Hvis man skal snakke om folkestyre og demokrati, vil folke-
tingssalen på Christiansborg være en perfekt ramme for sådan 
en samtale. Handler det derimod om Jesu legitimitet til at sige 
om sig selv, at han er Kristus, kunne man vælge tempelplad-
sen i Jerusalem, hvor Jesus gik rundt i Salomos Søjlegang og 
prøvede at give et svar til de jøder, der ville have et klart svar: 
Er du Kristus, eller er du det ikke? Hvilket de har fået at vide, 
at han er. Men én ting er at høre det, noget andet er at tro det. 
Og det sidste gør man kun, hvis der eksisterer samme fortro-
lighed, som den, der er mellem hyrden og de får, der hører til 
hans fl ok. Om dem siger Jesus: ”Mine får hører min røst, og 
jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de 
skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min 
hånd”. Er Jesus Kristus den, han siger, han er? Det kan man 
komme i kirke på søndag og få svar på. 

     

 


