
 

 

Danmission-stævne
for Holstebro og Lemvig distrikter holdes i
Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig
Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 13.30 - 16.30.
Program:
Kl. 13.30: Velkomst v/ Elisabeth Hejbøl.
Kl. 13.45: Indledning v/sognepræst Birgitte Krøyer
Kl. 14.00: Taler: Sognepræst Iben Tolstrup, Houe, Lemvig
fortæller om oplevelser fra en tur til Tanzania forår 2018. 
Kl. 14.40: Kaffe. Indsamling. 
Kl. 15.40: Iben Tolstrup fortæller videre og runder af 
med afslutning.

Alle er velkomne.
Salmebogen benyttes. Kaffe og mødeafgift 50 kr.
Danmission i Holstebro og Lemvig.

 

 

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

Mødekalender

På søndag

Kirkekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

www.lemvigkirkerne.dk

Fokus

Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

 
 

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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Fokus

…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  
 

SEPTEMBER LEMVIG  HELDUM
Torsdag den 13. 18.30 Godnatsang 
 og –historie ved 
 Birgitte Krøyer 
Søndag den 16. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
16. søndag               Indsamling: Norea Radio
e. Trin.  
Søndag den 23.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Birgitte Krøyer
17. søndag  Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste
e. Trin.               Høstfrokost i Kirkehuset og 
               Høstindsamling med auktion 
Torsdag den 27. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste ved 
 Birgitte Krøyer
 19.30 Koncert med 
 Klezmerduo, 
 entré 50 kr. – e� er
 koncert i kirken  
 fortsætter arrange-
 mentet i Kirkehuset   

SEPTEMBER
Tirsdag den 11. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Tirsdag den 11. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. 
Dirigent Mads Bille, Herning 
”Jeg vil være operasanger eller jægerkorpssoldat”
Onsdag den 12. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Fødselsdagsfest.
Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg 
”Jesus har noget at sige dig”. 
Torsdag den 13. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Rektor Bo Larsen, Lemvig Gymnasium 
”Dannelse til tidens unge”.
Onsdag den 19. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Onsdag den 19. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredse i hjemmene.
Torsdag den 20. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Leder for Museet for Religiøs Kunst, 
Christine Løventoft 
”Bodil Kaalund – med sanserne i behold”
Torsdag den 20. kl.19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Mads Hansen, Videbæk.

Høstgudstjeneste
        i Lemvig Kirke

for alle sanser
Søndag 23. september kl. 10.30

  
Efter gudstjenesten er der FROKOST for alle i Kirkehuset. 
Pris: voksne 25 kr., børn under 15 år GRATIS
Sodavand 5,- kr.    Øl 10,- kr.
Tilmelding senest torsdag den 19. september 
til kirkekontoret på tlf. 9782 0786 eller på 
mail: lemvig.sogn@km.dk

Medbring gerne til gudstjenesten:
frugt, grønt, hjemmebag, syltetøj m.m. 
fra årets høst. Disse ting sælges ved auktion 
til fordel for gode formål. 

Høstindsamling
under gudstjenesten, 
så tøm sparegrisen 
og giv til et godt 
formål

Alle gode gaver
de kommer ovenned,

så tak da Gud, 
ja, pris dog Gud

for al hans kærlighed!

www.lemvigkirkerne.dk

Det har været en fantastisk sommer. Aldrig har de 
danske vinavlere høstet bedre, og det har bugnet med 
frugt på mange træer. Takket være varmen og de man-
ge solskinstimer. 
Det har været en frygtelig sommer. Ikke mindst for de 
landmænd, der har set forgæves i vejrprognoserne ef-
ter blot en smule regn. Tørken hen over sommeren har 
påvirket alle med et hjerte for det, der foregår på de 
danske marker.
 
Taknemmelighed under alle forhold
Det er nok et stort forlangende. Men enhver kan høre, 
at en taknemmelighed, der er a� ængig af udbyttet, 
næppe kan være dybtfølt. Hvor en dybt følt taknem-
melighed er ua� ængig af det konkrete resultat. For da 
er der tale om en livsholdning. En glæde ved naturen. 
En kærlighed til livet. En accept af at livet er på godt 
og ondt. Det kræver nok en tro på, at vi er i gode hæn-
der, dine hænder gode Gud. En grundlæggende tillid 
til Gud, der udtrykkes med ord som:
Ham takker alle vi med sang, for alt, hvad han har givet, 
for hvad han vokse lod i vang, for ordet og for livet.

Høstgudstjenester i Lemvig og Heldum kirker
Søndag den 23. september vil begge kirker været pyn-
tet med korn, blomster og blade, og vi har georginer og 
bonderoser nok. Og de mest elskede af alle salmerne vil 

binde en krans af lovsang med en taknemmelig tak til 
altings skaber. 

Tag frugten af dit arbejde med og gå o� ergang
Det er en gammel tradition, at menigheden på et tids-
punkt i gudstjenesten rejser sig og går op til alteret 
og lægger et bidrag til et samlet høsto� er. En konkret 
måde at udtrykke sin taknemmelighed på, som også 
understreger, hvad der er gammel ret, at fuglen og den 
fattige skal også være mæt. 
Man kan også bidrage med frugt og grønt og andet 
godt, som man bringer med til kirke med henblik på, 
at det siden kan sælges til højest bydende ved aukti-
onen i kirkehuset. I år har vi bestemt, at der vil være 
særlig bud-runder, hvor kun børn og unge kan byde, 
og prisen bliver i børnehøjde.
   
Tilmelding til brunch
E� er høstgudstjenesterne samles vi fra begge kirker til 
frokost i Kirkehuset. Af hensyn til forberedelserne er 
der brug for en tilmelding til kirkekontoret senest den 
19. september. Der er meget at glæde sig til, og hvem 
har ikke nok at sige tak for.   

Af sognepræst Kim Eriksen 

Der er altid noget at sige tak for
Høstgudstjenester i Lemvig og Heldum kirker

Koordinator
for Besøgstjenesten i Lemvig & Heldum Sogne.
Vores nuværende koordinator Margit Agergaard har øn-
sket at stoppe med dette arbejde. Derfor søger vi med 
snarlig tiltrædelse  hendes afløser til opgaven. 
Vi kan tilbyde ansættelse i 6 timer om ugen med fast løn. 
Vi forventer at ansætte en person, som er positiv interes-
seret i folkekirkens arbejde, - og som vil arbejde i forlæn-
gelse af Menighedsrådets ønske om at skabe fællesskaber 
mellem mennesker i vore sogne.
Lokal kendskab til vore sogne vil være en fordel.
Se mere om forventede arbejdsopgaver på
www.lemvigkirkerne.dk
Yderligere information hos Sognepræst Kim Eriksen, 
Tlf. 21 30 39 03 og formand for menighedsrådet 
Kaj Gøtzsche, Tlf. 24 61 12 91
Ansøgning sendes til Kim Eriksen, Ydunslund 5,
7620 Lemvig eller til mail: 8840fortrolig@sogn.dk
Ansøgningsfrist: 24/9 2018 kl. 12.00.
Lemvig og Heldum Menighedsråd

 
 

Teologi 
for voksne
udbydes af Viborg Stift 
fra jan. 2019, 8 lørdage 
om året - i tre år med 
undervisning i kristen-
dommens grundlag. 
Se mere info på: 
www.viborgstift.dk
Tilmelding først til mølle.

… er det 16. søndag efter trinitatis. 
Siden den 21. juni – årets længste dag – har lyset været i 
aftagende og mørket i tiltagende. Inden længe vil mørket have 
overtaget og først den 21. december vender det igen.  Her på 
vej ind i mørketiden, her mod nord, ligger så historien om 
Lazarus’ opvækkelse som søndagens evangelium – og vi får 
en historie, som taler om intet mindre end det store mørke – 
dødens mørke, med os. Lazarus var allerede død og begravet, 
da Jesus når frem – Martha og Maria, Lazarus’ søstre, bebrejder 
ham, at han ikke er kommet før, for så var deres bror ikke død 
– men Jesus taler Lazarus ud af døden. ”Lazarus, kom herud!” 
siger han, og Lazarus kommer. Den dag talte Jesus døden imod, 
og Lazarus kom lyslevende ud af sin grav. Og det blev han ved 
med – at tale dødens mørke imod – det holdt han aldrig op 
med – at vinde over døden: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, 
der tror på mig, skal leve, om han end dør” (Joh 11,19-45), 
sådan taler han stadig til os! Velkommen til gudstjeneste…


