
Lemvig Kirke inviterer til

på Kirketorvet i Lemvig Fredag den 4. maj 2018 kl. 18.00-ca.21.00     Bålmad  Grillpølser m.m.  Ansigtsmaling   Åben korskoleKirkekaffe ... og meget mere! 
Og det nye: Den STORE kagedyst.

Tilmeld din hjemmebagte kage hos sognemedhjælper 

Kirsten Vindum på smh@lemvigkirkerne.dk eller 2345 9492
18.00 Kirkemarked åbner, og kirken er åben
  hele aftenen18.15 Åben KORSKOLE for børn i Lemvig Kirke
19.00 Den STORE kagedyst - dommere: 
  Sognepræst Birgitte Krøyer
  Borgmester Erik Flyvholm
  Turistchef Kristian Hansen20.00 Lysandagt i Lemvig Kirke

www.lemvigkirkerne.dk
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Kirken er ÅBEN 
hele aftenen

 Ansigtsmaling 
Og det nye: Den STORE kagedyst.

Den STORE Kagedyst
for børn og voksne

Se mere: www.lemvigkirkerne.dk

 

 
 

 
 

 
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

Dåb

     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! 

 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 26. april kl. 10.00
Museumsformidler Lars Mathiesen:
”Fortælling fra Lemvig Museum”.

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
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...er det 4. søndag efter påske – Joh. 8,28-36
Og her støder vi på et særkende for Johannes Evangeliet, når 
evangelisten taler om korsfæstelsen af Jesus som en ophøjelse 
af Menneskesønnen. Noget, der slog igennem i de ældste kru-
cifi kser, og som har fået en renæssance i moderne kirkekunst, 
hvor Kristus på korset skildres som den kronede konge over 
døden. Død, hvor er din brod! Og som forrige søndag er det 
sandheden, der kæmpes om. Sandheden, i kraft af hvilken 
man fi nder friheden. Og Jesus præciserer, hvilken frihed, han 
taler om: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men hvis 
Menneskesønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Er 
man kirkegænger på søndag, har man mulighed for at vurdere, 
om præsten i sin prædiken er bundet af sandheden og fri i sin 
forkyndelse.  Og samtidig refl ektere over, hvorvidt man selv er 
fri, fordi man er bundet til sandheden i Kristus.

            

APRIL
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”.
MAJ
Tirsdag den 1. kl. 19.30
KFUM og KFUK Voksena� en i Ågade 5.
Sognepræst Jens Chr. Kirk, Snejbjerg: 
”Hvordan forvalter vi vores kristne kulturarv”
Onsdag den 2. kl. 14.00-15.30
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.
Torsdag den 3. 
AFLYST Kirkens korshærs møde 
Torsdag den 3. kl. 10.00
Kirkens dagligstue. Sogneud� ugt til 
Nr. Nissum Kirke og Møltrup Optagelseshjem.

Døbt i Lemvig Kirke den 14. april:
Eva Kjærgaard Børresen, Oslo, Norge

 
 Meditationsgudstjeneste 
i Lemvig Kirke
Torsdag den 26. april kl. 17.00
ved Birgitte Krøyer. 
En stille stund med bibellæsning, re� ek-
sion, salmesang, bøn velsignelse og stilhed

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.

Alle kan deltage – også dig! Ja, du og dem, du kender, kan alle komme og 
være med til både Kirkemarked og ”Den Store Kagedyst”, som er noget af 
det nye, vi præsenterer fredag den 4. maj, når hele byen har længe åbent. 
Traditionen tro holdes der ”Open by night” netop samme aften, som vi 
har Kirkemarked. 

Åben Korskole
En anden nyhed er, at vores organist, Nina H. Davidsen, holder ”Åben 
Korskole” for alle de børn, der har lyst til at prøve, hvad det vil sige at 
synge i kor med andre børn. Korskolen er der, hvor man lærer korsang 
fra bunden og måske er på vej til at synge i Lemvig Kirkes Ungdomskor, 
som synger ved koncerter og gudstjenester. Sangerne i Lemvig Kirkes 
Ungdomskor får løn for at synge, så det kan være et fi nt fritidsjob. Den 
åbne korskole denne fredag aften er kl. 18.15, og man er færdig i god tid 
til at kunne smage kager på kirketorvet, når  ”Den Store Kagedyst” er 
afgjort. 

Flere kategorier til kagedysten
Kagerne bages hjemmefra, og så kommer man med dem senest kl. 18.30. 
Det grønne tema for ”Open by night” går igen i temaet for kagedysten, 
hvor man gerne må bage en kage ud fra et af temaerne: ”Grøn forår”, 
”Lys” – og ”Fred” som en fejring af befrielsen, idet Kirkemarkedet fi nder 
sted den 4. maj.  

Præst, borgmester og turistchef 
arbejder sammen
De tre dommere, sognepræst Birgitte Krøyer, borg-
mester Erik Flyvholm og turistchef Kristian Hansen vil 
smage og vurdere kagerne – og give dem point. Der 
vil således være præmier i fl ere kategorier, så man kan 
både gøre sin kage bemærket i forhold til smag, ud-
seende og tema. Der vil også være to alderskategorier, 
så børn og voksne ikke konkurrerer mod hinanden. 
Så kom bare hele familier – med hver jeres kage. 

Kirkemarked som vi plejer
Hvert år møder mange af de kirkelige organisationer op og er med til at 
gøre Kirkemarkedet til et livligt skue og et sted, hvor man f.eks. kan købe 
sin aftensmad ved Aktivitetshusets Café, få en ansigtsmaling af fi gurerne 
fra Tante Andantes Hus – eller måske bage pandekager sammen med 
FDF. Der vil også være mulighed for at få en kop kirkekaffe til at skylle 
kagerne ned med. 
Som noget nyt vil KFUM Spejderne og De Grønne Pigespejdere være 
ved Lemvig Sø, hvor de tilbyder kanosejlads, bålaktiviteter m.m.
Kirkemarkedet afsluttes med en stemningsfuld andagt om og med stea-
rinlys i Lemvig Kirke. 
Alle er velkomne – til det hele.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

Kirkemarked – nu med 
”Den Store Kagedyst”

Vejkirkebrochuren 2018 
Den nye vejkirkebrochure for 2018, 
som Heldum kirke er med i, kan 
afhentes i kirkehuset og i Heldum Kirke.  

Læs mere på www.vejkirke.dk 
og www.lemvigkirkerne.dk.

APRIL/MAJ LEMVIG  HELDUM 

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
Søndag d. 6.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
5. søndag   Kirkeka� e
Kirketaxi:                            Indsamling: 
97 82 24 24          Dansk sømands- og udlandskirker

 
 

Der bliver rift om pladsen, når vi kan sætte tænderne i lækre kager, 
bagt af alle deltagerne i ”Den Store Kagedyst” på årets Kirkemarked. 

 

Lemvig Kirke inviterer til

Kirketorvet
Fredag den 4. maj 

kl. 19.00     
Alle kan deltage i 

Den Store Kagedyst 
- både børn og voksne. 

Efter konkurrencen må alle smage på kagerne!  
Den Store kagedyst-dommere: 
  •  Sognepræst Birgitte Krøyer
  •  Borgmester Erik Flyvholm
  •  Turistchef Kristian Hansen

Tilmeld din kage hos sognemedhjælper Kirsten Vindum på 
smh@lemvigkirkerne.dk eller 2345 9492 senest 4. maj kl. 18.30

www.lemvigkirkerne.dk

Kategorier:
Smagsindtryk
Kunstnerisk udtryk
Temaet – har man fulgt det?

Alderskategorier:
Op til 12 år 
Fra 13 år og opefter

KirketorvetKirketorvetKirketorvetKirketorvet

Lemvig Kirke inviterer tilLemvig Kirke inviterer til

Den Store Kagedyst
TEMA: Grøn forår/fred/lys

Efter konkurrencen må alle smage på kagerne!Efter konkurrencen må alle smage på kagerne!

Tilmeld din kage hos sognemedhjælper Kirsten Vindum på 

Kagedyst for 

børn og voksne

- ALLE kan deltage

Vind præmier!

Tilmelding senest kl. 18.30

Kagerne bages hjemme 

og leveres senest kl. 18.30
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OG ANDRE ÅBNE KIRKER

ROADSIDE CHURCHES • KIRCHEN AM WEG

JYLL AND  
MED CYKELVENLIGE VEJKIRKER OG KIRKER PÅ DEN DANSKE KLOSTERRUTE OG HÆRVEJEN
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