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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

 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 17. maj kl. 10.00 
Lærer, Ole Due, Nr. Nissum: 
”Sønderjyderne under 1. verdenskrig” II.

PINSEN:

MAJ
Tirsdag den 15. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492
Onsdag den 16. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i kredsene.
Torsdag den 17. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Lærer, Ole Due, Nr. Nissum: 
”Sønderjyderne under 1. verdenskrig” II.
Torsdag den 17. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Bent Kjøller Hansen, Skjern
Onsdag den 23. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.

Døbt i Lemvig Kirke den 10. maj:
Ida Fjordside Due, Glentevej 12, Lemvig

lørdag den 26. maj    

kl. 16.00

Entré 50 kr

KORKONCERT  

i Lemvig kirke

En blandet buket af skønne korsatser  

af bl.a. Schubert, Faure og Cesar Franck  

med Gl. Haderslev kirkes voksenkor

Dirigent: Janne Roager · Akkompagnement: Judith Kristesen
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KLOKKESPILLETS MELODIER
i pinse- og sommertiden
Kl. 8: Lysets engel går med glans
Kl. 12: I al sin glans nu stråler solen
Kl. 15: Nu blomstertiden kommer
Kl. 18: Sig månen langsomt hæver
Kl. 20: Der står et slot i vesterled
Fra den 24. juni udski� es ”I al sin glans” med
”Gak ud, min sjæl, betragt med � id”

Livet, der blæser i os…
Måske er det med pinse, som det er med balloner? 

Lemvig dyrskue
Sæt kryds i kalenderen den 2.-3. juni, hvor Lemvig Provsti 
vil være til stede med en stand på Lemvig Dyrskue med 
temaet Livets milepæle.
Lørdag interviewer Provst Ole Rasmussen nogle menne-
sker om livets milepæle, og søndag er der koncert med 
provstikoret og folkemusikgruppen Phønix.
 
Vi glæder os til jeres besøg!  
Lemvig Provsti

 

 
 

2. pinsedag 
“Noget vi kan leve af ...”

Mandag den 21. maj kl. 10.30
Lystanlægget  Strandvejen  Lemvig

Salmesang, prædiken og nadver.
Folkemusikgruppen Valfart vil spille 

til gudstjenesten og give en 
minikoncert efter gudstjenesten.

Alle er velkomne!

Fælles friluftsgudstjeneste
for hele familien

Efter gudstjenesten er 
der mulighed for at drikke 

kirkekaffe og spise sin mad. 

Vi søger for kirkekaffen. 
Medbring selv madkurven.    

Alle er velkomne!

Bøvling, Fabjerg, Flynder, Gudum, Heldum, Hove, Hygum, Lemvig, 
Møborg, Nees, Nr. Nissum, Nørlem og Tørring sogne

 

...er det Pinsedag. 
Og når vi fejrer pinse, så fejrer vi, at alt, hvad Jesus liv, død og 
opstandelse betød, stadig står og altid vil stå ved magt. Det er det, 
pinse betyder. Det er det, Helligånden fortæller os, det fortæller 
os det hele på ny. Det var også det, alle de forsamlede i Jerusalem 
den første pinsedag hørte fortalt. De kom fra hele verden, men
 lige meget hvor de kom fra, så kunne de hver især sige: ”vi hører 
dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål” (ApG 2,1-11)
De hørte ord, om ”Guds storværker”. De hørte ord, fra Gud til 
os: Når glæden er størst, og når sorgen er tungest. Når hjertet er 
tynget af sorg, og når det er ved at sprænges af glæde. Ord, om 
det største og det vigtigste. Ord om fællesskab og fornyelse – ord 
til liv.
Velkommen til gudstjeneste – pinsedag i Heldum og Lemvig Kirke 
– 2. pinsedag til fællesgudstjeneste i Lystanlægget!

MAJ/JUNI LEMVIG  HELDUM 

Søndag d. 20. 10.30. Kim Eriksen 10.00. Birgitte Krøyer
Pinsedag           Indsamling: Danske Kirkers Råd
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Mandag d. 21.  10.30 Fælles frilu� s- Der henvises til
2. pinsedag gudstjeneste i fælles frilu� sguds-
Kirketaxi:  anlægget, Strandvejen tjeneste i anlægget,
97 82 24 24 Prædikant   Strandvejen
 Ole Rasmussen
Lørdag d. 26. 16.00 Koncert med 
 Gl. Haderslev 
 Voksenkor. 
 Entré kr. 50 
Søndag d. 27.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Trinitatis           Indsamling: Venskabsmenighed
søndag
Kirketaxi 
97 82 24 24  
Tirsdag d. 29 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Søndag 3.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen 
1. sønd.   Kirkeka� e
e. trinitatis           Indsamling: Venskabsmenighed
Kirketaxi: 
97 82 24 24 

Til en begyndelse ligger de bare røde, gule, blå, med og uden 
næser og sjove faconer slatne og livløse i posen. Først når, der 
bliver blæst luft i dem, sker der noget. Først da kan man lege 
med dem, pynte op med dem – eller slippe dem løs, så de 
fi strer rundt, mens al luften suser ud af dem. En ballon er ikke 
fremstillet til at ligge i en pose. Balloner skal fyldes med luft, så 
farven og faconen bliver tydelig - og ballonen på grund af den 
ånde, der er blæst i den, løfter sig mod himlen.

Som balloner
Og som med balloner, på sin vis også med os. Vi kan puste 
os op og antage de utroligske former. Men vi kan også ligge 
slatne hen. For vi er også skrøbelige - så skrøbelige, at selv det 
mindste hul i tilværelsen kan få luften til at gå ud af os, så vi 
kommer til at ligge uvirksomme og livløse hen. 
Pinse er det, der blæser nyt liv i os. Når luften og gejsten er 
gået ud af os. Selv når vi er punkterede. Så kommer pinsen og 
blæser nyt liv i os, så livet i os igen kan løfte sig mod himlen. 

Nyt Liv
Balloner lever af, at der er nogen, der blæser luft i dem, så de 
kommer til live og bliver til de balloner, de skal være. Vi lever 
af, at Gud selv blæser luft i os, så livet blæser i os, og vi kan 
blive til de mennesker, vi skal være. 

Og det er det, pinse er. Pinse, det er, at Gud selv blæser ny ånde 
i os – blæser sin Guds ånde – blæser sin hellige ånde – sin Hellig-
ånd i os. Balloner lever af luft. 
Til pinse fejrer vi, at Gud giver os  ”Noget, vi kan leve af…”.
Pinsedag fejrer vi det i kirkerne.
2. pinsedag fejrer vi det fælles i Lystanlægget.

Glædelig pinse!

Birgitte Krøyer
Sognepræst

  


