
Første koncert er fredag d. 24. august kl. 19.30, hvor vi får 
besøg af � y Kammermusikfestival. De vil spille musik af 
henholdsvis Franz Joseph Haydn, Leoš Janáček og Felix 
Mendelssohn Bartholdy. 

� y Kammermusikfestival samler unge musikere og in-
struktører fra hele verden. I år er der hele 12 internationale 
prisvindere blandt de 18 unge musikere. I løbet af 10 dage 
spiller de 15 koncerter i � y og omegn, og vi har været så 
heldige, at de har sagt ja til at komme til Lemvig. Så vil du 
kun til én koncert i år, bør det være denne. Entré 50 kr.
 
Jødisk musiktradition
I september får vi besøg af Klezmerduo med Ann-Mai-Britt 
Fjord og Henrik Bredholt torsdag d. 27. kl. 19.30. A� enen 
begynder med koncert i kirken og forsætter dere� er i kir-
kehuset. 

På deres hjemmeside de� nerer duoen klezmermusik såle-
des: 
”Klezmer er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske mu-
siktradition, der har sine rødder i Østeuropa. Musikken er ek-
sotisk - men genkendelig. Iørefaldende melodier veksler mellem 
det enkle og det virtuose med mange temposkift, nært beslægtet 
med både balkan og roma (sigøjner) traditionen. Klezmer taler 
til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte – men 
som samtidig insisterer på håbet, glæden, festen og viljen til 
livet. Musik der lér med det ene øje, mens det andet græder!”. 
Entré 50 kr. 

Schuberts Messe
Torsdag d. 25. oktober kommer Vestjysk koncertkor og giver 
koncert kl. 19.30. De vil synge Schuberts Messe i G-dur og 
andre mindre værker. Koret har medlemmer fra hele Midt- 
og Vestjylland, og de mødes til prøver ca. en gang om måne-
den. Koret er under ledelse af Peter Vogel, som er uddannet 
i musikvidenskab fra Århus universitet med speciale i direk-
tion. Entré 50 kr.

Julekoncerten
Årets sidste koncert er naturligvis den traditionsrige jule-
koncert, som i år er onsdag d. 12. december kl. 19.30. Som 
traditionen foreskriver medvirker musikskolens symfoni-
orkester og voksenkor samt kirkens eget Ungdomskor ved 
denne koncert, hvor der naturligvis er fri entré.

Derudover er den første koncert i 2019 allerede booket, så 
sæt endelig kryds i kalenderen torsdag d. 21. februar.

Kirkens Børnekor
Da man ikke kan reklamere for meget for en god ting, vil jeg 
gøre opmærksom på, at Kirkens Børnekor starter sæsonen 
tirsdag d. 21. august kl. 15.20 i kirkehuset, Torvet 10, Lem-
vig, og det er for alle børn i 3.-6. klasse. Kom endelig, hvis du 
tror, dette kunne være noget for dig.

Kirkens Ungdomskor
Kirkens Ungdomskor starter dagen e� er, onsdag d. 22. 
august, kl. 15.30 ligeledes i kirkehuset, og det er for unge fra 
7. kl. og ope� er. Ungdomskoret a� ønnes for deres arbejde. 
Alle er velkomne, så bare mød op. 

Vil du vide mere om de kommende koncerter, om Kirkens 
Børnekor eller Ungdomskoret, er du velkommen til at kon-
takte mig.

Af Organist og korleder Nina H. Davidsen
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...er det 12. søndag efter trinitatis – Matt. 12,31-42
Og Jesus siger noget, som kan få mennesker til at ligge søvnløse: 
Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen 
mod Ånden skal ikke tilgives. Hverken i denne verden eller i den 
kommende. 
Pyha – den er anfægtende, og den er svær. Og bedre bliver det 
ikke af, at Jesus deler mennesker op i kategorien af onde og 
gode. De onde, som tager onde ting fra af deres onde forråd. 
Og de gode, som tager gode ting frem af deres gode forråd. 
Et træ kendes på frugten. Og hvad hjertet er fuldt af, løber 
munden over med. 

Og når pilen på den måde peger på én selv, kan man enten 
besinde sig på det eller vise det fra sig. Og de skriftkloge og 
farisæerne vendte pilen mod Jesus og sagde: Vi vil se dig gøre 
et tegn. Og Jesus svarede: En ond og utro slægt kræver tegn, men 
I får ikke andet tegn end profeten Jonas’ tegn. For som Jonas var i 
havdyrets bug i tre dage og tre nætter, skal Menneskesønnen være 
i jordens skød i tre dage og tre nætter. 

Og som sejrherre over synd og død og Djævel skal han stå op 
og fælde den endelige dom. Skal man frygte eller glæde sig? En 
prædiken kan sikkert ikke give det endelig svar. Men det er en 
gennemgående erfaring, at man går ud fra en gudstjeneste med 
håb for al fremtid.          

AUGUST 
Onsdag den 15. kl. 19.30
Alle Hjem. fællesmøde mellem de 4 kredse i Nørlem 
sognegård. 
Marianne Gyldenkærne, Bøvling. 
I forbindelse med dette møde afholdes den årlige 
generalforsamling.
Onsdag den 15. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Samlingsfest for hele familien. 
Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg 
”Korset i kristenlivet”. 
Børnetaler Marianne Jakobsen, Nørre Nissum.
Torsdag den 16. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Forstander på SeniorHøjskolen Maria Kangas: 
”Rundt om SeniorHøjskolen”.
Tirsdag den 21. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Onsdag den 22. kl. 19.30
Indre Mission.  Bibelkredsene samles i hjemmene.
Torsdag den 23. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Henrik Sommer ”mor og far – en fortælling”.

AUG./SEPT. LEMVIG  HELDUM  
Søndag den 19. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
12. søndag          Indsamling: Venskabsmenighed
e. Trinitatis   
Fredag den 24. 19.30 � y Kammer-
 musik Festival, 
 entré 50 kr. 
Søndag den. 26. 10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
13. søndag           Indsamling: Venskabsmenighed
e. Trinitatis 
Søndag den 2.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
14. søndag og Birgitte Krøyer  Kirkeka� e
e. Trinitatis Kon� rmandvelkomst
                                 Indsamling: Sognenes YM-projekt

Forstander på SeniorHøjskolen Maria Kangas: 
”Rundt om SeniorHøjskolen”.

                      
Nye konfi rmander 
Indskrivning for nye kon� rmander 
foregår i Kirkehuset:
Onsdag d. 22. august kl. 17.00-18.30
Torsdag d. 23. august kl. 17.00-18.30
Ved yderligere spørgsmål rettes 
henvendelse til sognepræsterne 
Birgitte Krøyer og Kim Eriksen

For drenge og piger 2.-6. klasse
Onsdage 18.30-20.00

i Tante Andantes 
Hus.
Opstart 22. august.
Se programmet på 

hjemmesiden.

Kirkens 
Juniorklub

 
 Kunstudstilling

Søndag den 19. august
I forlængelse af gudstjenesten 
i Lemvig Kirke åbnes en 
udstilling i Kirkehuset (den store 
nye sal i Svirrebom) med malerier 
af Hans Morten, Hygum. 

Den traditionelle julekoncert slutter rækken af  musikalske højdepunkter

Efterår med spændende koncerter i Lemvig Kirke

Vestjysk Koncertkor

Klezmerduo består af Ann-Mai-Britt Fjord 
og Henrik Bredholt.

 
 

Døbt i Lemvig Kirke
d. 6. jan. 2018:

Gustav Knak Roll, Nørreled 2, Lemvig
d. 7. jan. 2018:

Lærke Rytter Kristensen, Skrænten 31, Lemvig

Dåb

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. 23. januar kl. 17.00
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk / tlf. 23459492
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…er det Sidste søndag e� er helligtrekonger. ”Hvis ikke hvedekornet 
falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, 
bærer det mange fold”, siger Jesus til disciplene (Joh, 12, 23-33). Det 
kender de godt fra naturen – der er det sådan, det er. 
Man sår et enkelt lille korn i jorden, og der vokser et helt aks med 
mange nye korn i op.
Men fra livet – fra menneskelivet. Der bliver det liv, der lægges i 
jorden i jorden – det siger vores erfaring os – og det sagde deres 
også dem. 
Fra et korn, til jord, til mere korn: JA! Fra liv, til jord, til nyt og mere 
liv – selv om vi hører dette igen og igen, kan det være svært at høre 
andet og mere end: NEJ! For det kan vi ikke sige os selv. Men det er, 
hvad Jesus siger til os i søndagens evangelium: at hvad der gælder 
for hvedekorne-liv, skal også gælde for Guds-liv og for menneske-
liv. Det skal blive til mere liv…

                               Velkommen til gudstjeneste!

JANUAR
Tirsdag d. 16. kl. 19.30
Foredragsa� en i Kirkehuset. 
Henrik Jensen ”Det ordentlige menneske”.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Alle hjem. Møde i de � re kredse.
Onsdag d. 17. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag d. 18. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Luthersk Mission. Møde i Kirkehuset 
Svend Åge Kronborg, Videbæk.
Tirsdag d. 23. kl. 14.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagssamvær/seniormøde 
Niels Aage Kristensen, Øster Assels.
Tirsdag d. 23. kl. 17.00
Spisefællesskab for alene-forældre og børn. 
Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk/tlf. 23459492
Onsdag d. 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Generalforsamling.
Torsdag d. 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Sognemedhjælper Kirsten Vindum, Lemvig:
 ”Hellere skør end kedelig … mine tanker om Johannes 
Møllehave”.

LYSFEST for alle
– uanset alder, hudfarve, højde, sprog m.m.

Lørdag den 27. januar kl. 14.00-17.00 i kirkehuset.
Kom og del kultur - medbring din egen ret mad til 

den store internationale buffet.

Arrangører: Lemvig Integrationsforening og Lemvig Kirke
Tilmelding til Gunvor Møller på mobil 61772633

Vi skal høre, se og smage på Myanmar! Glæd jer - vi får besøg af Heidi Sandager Nielsen, som har besøgt 
Myanmar og vil fortælle os en masse om det spændende land, hvor børnene er glade for at synge. 

Kl. 17.45-19.00:
•  Heidi fortæller om livet i Myanmar
•  I Myanmar er der meget varmt, men ellers er det vel ligesom Danmark ... eller hvad? 
•  Uhm! Lækker mad med smag af Myanmar.
   
Vi skal være med til at samle penge ind til fattige børn i Myanmar, som ikke har det så godt som vi i Dan-
mark. Det vil derfor være fint, om du har lidt penge med, som du kan give til indsamlingen.
   
19.00: Gudstjeneste for børn i Lemvig Kirke v. sognepræst Birgitte Krøyer.
Hertil er dine forældre, søskende, bedsteforældre og andre meget velkomne. 
19.30: Slut og afhentning.

Venlig hilsen
Ydre Missions-børnearbejdet ved 

Lemvig og Heldum Kirker. 
Nærmere information hos din leder 
eller hos sognemedhjælper Kirsten 

Vindum, 2345 9492

 Arr.: Ydre Missionsudvalget i Lemvig-Heldum Sogne

MinglabarMyanmar
Torsdag den 25. januar 2018

i Kirkehuset og Lemvig Kirke kl. 17.45-19.30

Ydre Missions 
   Børnetræf

MinglabarMinglabarMinglabar

For børn ca. 6-12 år 

- det er gratis! 

Torsdag d. 18. januar kl. 10.00.
Søren Riis, Riis Rejser ”Historien om Riis Rejser”.

Kirkens Dagligstue

Myanmar vil vi her i januar bruge på to måder; vi har vores 
missionsprojekt, som vi gennem længere tid samler penge ind 
til, og så vil vi denne gang lade vores YM Børnetræf handle om 
Myanmar. Så hænger det sammen! 

Børnene skal også lære det
At være barn i Danmark og at være barn i Myanmar er to vidt 
forskellige ting. Derfor vil vi, med vores YM Børnetræf, gerne 
være med til at lukke op for en viden om børn, som ikke har 
det lige så nemt, som de danske. Derfor samler vi penge ind 
ved den gudstjeneste, som hele YM Børnetræf sluttes af med. 
Man kan komme med de få eller mange kroner, som man me-
ner at kunne undvære. 

Besøg fra Myanmar
Heidi Sandager Nielsen, som har været ansat i Kon� rmand 
Aktion og derigennem har været på rejse til Myanmar, kom-
mer til YM Børnetræf for at gøre Lemvig-børnene klogere på, 
hvordan det er at bo og leve i Myanmar. 
Vi får måske svar på, hvorfor børnene i Myanmar smører noget 
hvidt i ansigtet; måske også hvorfor landet har fået et nyt navn; 
og måske får de danske børn noget at vide om, hvordan man 
går i børnehave og skole i Myanmar – og hvilke computer-
spil børnene dér synes bedst om. Eller måske er det lige netop 
ikke en del af deres verden. Forskellene er i hvert fald store.

Fremtidsbørn
Projektet i Myanmar er en del af ”Danmission Fremtidsbørn”. 
Gennem dette projekt er vi med til at give børnene adgang til: 
• Mad, tøj og medicin 
• Skolegang af god kvalitet 

• Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse 
• Fællesskaber med leg og læring 
• Rettigheder og medbestemmelse
Danmissions tætte og langvarige samarbejde med lokale kirker 
og organisationer sikrer, at de projekter, der hjælper ”Danmis-
sion Fremtidsbørn” er tilrettelagt ud fra et nært kendskab til 
de lokale kulturer. 
DU kan også være med til at gøre verdens børn til Fremtids-
børn ved at sms’e HÅB til 1245 og støtte med 100 kr. ad dén 
vej. Så er du med til at give børnene bedre livsvilkår og en 
bedre fremtid.

At være kirke er at være i mission
Jesus sagde: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og 
idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”
Med Jesu befaling i ryggen, må et af kendetegnene ved vores 
kirker være, at vi arbejder med i kirkens mission.
I Lemvig og Heldum sogne sker dette bl.a. ved, at menig-
hedsrådet udvælger et YM-projekt - et Ydre-Missions-projekt 
-  som vi støtter over en 2-årig periode.
Vi ski� er normalt mellem Mission Afrika (tidl. Sudanmis-
sionen) og Danmission.
I den periode har vi forskellige aktiviteter og indsamlinger ved 
kirkernes gudstjenester.
Læs mere om vores ydre missions arbejde på hjemmesiden: 
www.lemvigkirkerne.dk – klik på ”Om os”.

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

YM er en forkortelse for Ydre Mission – altså en mission i det ydre. Vores mission ”derude” er, at vi samler penge ind til og informerer om Myanmar. 
To fl uer med ét smæk – YM Børnetræf og Sognenes YM projekt
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JAN./FEB. LEMVIG  HELDUM 
Søndag d. 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
Sidste søndag                                Indsamling: 
efter H3Kong.     Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Torsdag d. 25. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer
 19.00. Afslutning på 
 Børne-YM-dag
 ved Birgitte Krøyer
 Indsamling: Sognenes YM-projekt
Søndag d. 28.  10.30 Birgitte Krøyer 10.00 Kim Eriksen
Septuagesima              Indsamling: Sognenes YM-projekt
søndag 
Kirketaxi: 
97 82 24 24  
Søndag d. 4.  10.30 Kim Eriksen 16.00 Kyndelmisse
Seksagesima   gudstjeneste
søndag  Ved Kim Eriksen
Kirketaxi:             Indsamling: KLF-Kirker og medier
97 82 24 24  
 

 

 

 
 


