
 
 

 
 

 
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
Lemvig kirke indbyder til

Tirsdag den 26. januar kl. 17-19
Tilmelding og information: Sognemedhjælper 

Kirsten Vindum ▪ smh@lemvigkirkerne.dk ▪ 23459492

Spisefællesskab
for aleneforældre ... og børn
Tirsdag d. 24. april kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492

 
  

 
 

 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

Dåb

... er det 3. søndag efter påske – Joh. 14,1-11
Og skulle man være det mindste i tvivl om, hvad der er op og 
ned i denne verden, får man her et klart svar. Jesus siger: Jeg 
er vejen og sandheden og livet.  Livet uden mening er skræm-
mende. Men Jesus siger: Jeres hjerte må ikke forfærdes. Og 
peger i al ubeskedenhed på sig selv som det faste holdepunkt. 
På kort sigt og på den lange bane til Guds hus med de mange 
boliger. Hvilket også kan afgrænses negativt: Ingen kommer 
til Faderen uden ved mig. Her bliver troen på Jesus som 
sandheden eksklusiv i en grad, som nok kan provokere den 
udbredte opfattelse, at enhver bliver salig i sin egen tro og at 
sandheden har mange sider. Er man kirkegænger på søndag, 
har man mulighed for at vurdere, om præsten i sin prædiken 
giver køb på sandheden. Og samtidig refl ektere over, hvorvidt 
man selv gør det. 

           

APRIL
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
Tirsdag den 24. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Onsdag den 25. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag den 26. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Museumsformidler Lars Mathiesen:
”Fortælling fra Lemvig Museum”.

     Lemvig-Heldum Sogne
Torsdag den 3. maj kl. 10.00-16.00

Turen går i år til Nr. Nissum Kirke, Søgården i Sunds og Møltrup 
Optagelseshjem. Se mere på hjemmesiden eller hent en seddel i kirkehuset. 

Tilmelding til kirkekontoret senest den 26. april. 

     Lemvig-Heldum Sogne     Lemvig-Heldum Sogne
Sogneudflugt

     Lemvig-Heldum Sogne
Torsdag den 3. maj kl. 10.00-16.00

     Lemvig-Heldum Sogne     Lemvig-Heldum Sogne
SogneudflugtSogneudflugt

Alle er velkomne! 

Orgelkoncert
                i Lemvig Kirke 

Lørdag den 28. april kl. 16.00
med organist Anders Steen Sørensen

Koncerten varer 45 min. 
og der er fri entré

Orgelkoncert
                i Lemvig Kirke 

Lørdag den 28. april kl. 16.00
med organist Anders Steen Sørensen

Koncerten varer 45 min. 
og der er fri entré

Kirkens Dagligstue
i Kirkehuset
Torsdag den 19. april kl. 10.00
Speciallæge i psykiatri Kirsten Gormsen, Lemvig: 
”Tanker om psykiatri e� er 30 års virke i praksis”.

Orgelkoncert
                i Lemvig Kirke 

Lørdag den 28. april kl. 16.00
med organist Anders Steen Sørensen

Koncerten varer 45 min. 
og der er fri entré

APRIL LEMVIG  HELDUM 

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 
Søndag d. 29  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
4. søndag           Indsamling: Venskabsmenighed
e. påske
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

 

Hvis vi ikke laver kirke for børn og unge, har kirken ingen 
fremtid. Derfor er arbejdet med disse aldersgrupper en meget 
vigtig brik i kirkens puslespil. 

What’s in it for me?
“Hvad får jeg ud af det?” Sådan spørger de fl este ... også unge. 
Derfor er vi nødt til at tænke den vinkel ind i vores børne- og 
unge-arbejde også i kirken. 
Hvor vil jeg hen med denne artikel, som skal handle om ”børn 
og unge … og kirke” – altså VORES kirke? Måske vil jeg to 
ting: 
- Fortælle om de tilbud, vi har til børn og unge
- Tænke over, hvordan vi kommer endnu længere ud til de 
børn og unge i byen, som vi lige nu ikke når

Påske – også i LEGO
Jeg vil nævne nogle af de gode oplevelser, vi har med de yngre 
aldersgrupper, og her er værd at nævne vores konfi rmander, 
som netop for nylig har haft en temadag om påske. Her fi k 
de påskens dage ind under huden på fl ere måder, så når man 
møder dem, kan man jo prøve at spørge lidt ind til, hvad de 
ved om påske. De har både fået fortalt beretningerne, selv byg-
get dem i LEGO – og snakket med om forsoning. Ja, ordet 
forsoning er et af de gamle og nok uforståelige ord for unge, 
men det er blandt andet, hvad vi indbyder dem til: en snak om 
noget gammelt, som er nyt for dem; en snak om noget, som de 
ikke møder andre steder. 
Vi har noget helt andet at tilbyde end både skolerne og det 
omkringliggende samfund; vi har noget meget gammelt i nye 
klæder, kan man sige. Hvordan vi får delt ud af det gode bud-

skab til alle aldersgrupper; dét er noget af det, vi ofte snakker 
om – det er en af vore kerneopgaver.
Vi har faste tilbud til en del aldersgrupper, og som så meget an-
det i livet går også det her op og ned med f.eks. deltagerantallet. 
Som eksempel kan nævnes, at vi efter sommerferien 2017 start-
ede Juniorklubben op med, at der de første to gange kom 0 børn 
… ja, NUL. Nu kommer der ca. 20. Så det kan man da kalde 
”optur”.

Brikker i 
det store 
puslespil
For nylig 
var Lemvig 
Kirkes 
Juniorklub 
på Børnefestival – en 
landsfestival for børn, hvor 
vi bl.a. lærte om, at vi alle er 
brikker i Guds store puslespil. 
Vi, der har prøvet at lægge puslespil, ved nok, at hvis der 
mangler bare én lillebitte brik i et puslespil, så er det ødelagt. 
Så mangler der en væsentlig ting, og det er noget af det, vi 
prøver at give børnene i juniorklubben; den viden om, at vi 
alle hører til i Guds puslespil – og der er brug for os. 

Et godt sted at høre til – også for de små
I kirkens tilbud gør vi meget ud af den personlige kontakt. 
Her skal man føle, at det er et godt sted at høre til. Det er 
ikke bare et tilfældigt sted, nej, det er ”vores kirke”, og det 

begynder helt nede fra de er babyer, når de kommer til dåb 
og til babysalmesang. Her gør vi meget ud af at fortælle deres 
forældre, at kirken er deres kirke; kirkehuset er også deres, og 
de er velkomne til at bruge husene, også når de kommer forbi 
en tilfældig dag. 
Når babyerne bliver ældre, vælger nogle af familierne at kom-
me til ”Børnesalmer 1-5 år”, hvor vi synger salmer og leger 
fortællingerne ind. Vi gør meget brug af kroppens mange 
sanser. Det er godt at høre, at børnene fl ere gange i løbet af 
ugen spørger deres forældre: ”Hvornår skal vi hen i kirken?”.

Opture og nedture
Den positive indstilling til kirken som et godt sted at høre til, 
vil vi gerne bibeholde hos børn og unge. Derfor er det lidt 
”nedtur”, når vi oplever, at der i forskellige tilbud ikke er den 
helt store søgning. Vi arbejder intenst med disse tilbud for at 
få fl ere til at deltage, så det også bliver ”optur”. Indimellem 
udvikler vi helt nye aktiviteter, hvor vi prøver os frem.
Vi vil blive ved med at fi nde nye måder, hvorpå vi kan nå ud 
til endnu fl ere børn og unge. Det er ikke de aldersgrupper, vi 
har fl est af i vore sogne, men vi har en del, og dem skal vi være 
kirke for. Ikke bare kirke, men ’deres kirke’; det sted, hvor vi 
har øjenkontakt i børnehøjde. 

Så lad dette være en opfordring til alle jer derude, der selv er 
børn/unge eller kender nogle som har børn, børnebørn, ol-
debørn til at deltage i kirkens mange aktiviteter og blive en del 
af puslespillet.  

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Kirke for børn og unge
”Kirken er et levn fra gamle dage” … men er den også for unge nutidsmennesker?

Kirketorvet  
Fredag den 4. maj 

Alle kan deltage i 
Den Store Kagedyst - både børn og voksne.

Tilmeld din kage hos sognemedhjælper 
Kirsten Vindum på smh@lemvigkirkerne.dk eller 2345 9492 

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk 

Kirketorvet  Kirketorvet  

KIRKEMARKED med

Den Store Kagedyst

Den Store Kagedyst - både børn og voksne.

Tilmeld din kage hos sognemedhjælper 
Kirsten Vindum på smh@lemvigkirkerne.dk eller 2345 9492 

Den Store KagedystDen Store KagedystDen Store KagedystDen Store KagedystDen Store Kagedyst
Kirketorvet

fredag den 4. maj 
kl. 19.00

Døbt i Lemvig Kirke d. 8. april 
Naja Kallesøe Berthelsen, Østerbjerg 8, Lemvig

Josephine Nees Kynde, Ørnevej 11, Lemvig
Døbt i Heldum Kirke d. 8. april 
Siv Krøjberg Mollerup, Kondorvej 12, Lemvig


