
 

 

 
 

Koncert med 
Vestjysk 
Koncertkor 
i Lemvig Kirke 
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30.
Vestjysk Koncertkor 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 måneden. Koret er under ledelse af Peter Vogel, 
som er uddannet i musikvidenskab fra Århus universi-
tet med speciale i direktion. 
Entré 50 kr. Alle er velkomne!

 
 

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

MødekalenderKirkekalender

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  
 

På søndag

 

...er det 21. søndag efter trinitatis – Luk. 13,1-9
Jesus bliver udfordret med lidelsens problem: Hvorfor 
rammes nogle mennesker, når katastrofen indtræder, mens 
andre går fri? Det havde gjort stort indtryk på folk, at et 
tårn i Siloa var styrtet ned og havde dræbt atten menne-
sker. Var der nogen grund til, at det netop gik ud over disse 
og ikke andre? Nej, siger Jesus, de har ikke fortjent det mere 
end andre. Hvoraf vi må forstå, at ting sker uheldigt og 
tilfældigt. 
Men så tilføjer Jesus alligevel: Men hvis I ikke omvender 
jer, skal I alle omkomme ligesom de. Er det en trussel? Eller 
blot en påpegning af, at menneskelivets sårbarhed gør, at 
man skal fi nde en sikker grund i noget andet end livets 
tilfældigheder? 
Og så slutter evangeliet med lignelsen om fi gentræet, 
der i fl ere år ikke har båret frugt, og som vingårdens ejer 
derfor foreslår fældet. Men gartneren er ikke parat til helt 
at opgive håbet: Lad mig grave omkring det og lad mig give 
det gødning og lad os se, om det ikke giver resultat. Ellers 
fælder vi. Udfordrende perspektiver på en spændende 
søndag.

OKT./NOV. LEMVIG  HELDUM 
Søndag den 21.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
21. søndag          Indsamling: Sognenes YM-projekt
e. trinitatis 
Torsdag den 25. 17.00 Meditations-
 gudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
 19.30 Koncert med 
 Vestjysk Koncertkor, 
 entré 50 kr. 
Søndag den 28.  10.30 BUSK 10.00 Birgitte Krøyer
22. søndag  gudstjeneste 
e. trinitatis ved Kim Eriksen
          Indsamling: Venskabsmenighed
  16.00 Salmesangstime 
  med Erik Sommer
Onsdag den 31.  18.30 Reformationsandagt 
 – prædikant biskop Henrik Stubkjær
Søndag den 4.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Alle Helgens   Kirkeka� e
søndag       Indsamling: KFUM´s Soldatermission
 16.00. Birgitte Krøyer 
 og Kim Eriksen 
 Alle Helgens Andagt 

Salmesangstime 
i Heldum Kirke med Erik Sommer
Søndag den 28. oktober kl. 16.00
”100 salmer” er titlen på en salmebog med nye salmer, 
som blev udgivet sidste år. Salmebogen er tænkt som et 
supplement til Den danske salmebog og menighedrådet har 
indkøbt den til Heldum og Lemvig Kirker. Erik Sommer, 
som selv har adskillige melodier med i salmebogen, vil 
tage os med på opdagelse i ”100 salmer”. 

Kom og syng med, alle er velkomne!

Granpyntning på gravsteder på 
Lemvig og Heldum kirkegårde
Vi går fra uge 43 i gang med granpyntningen på Lemvig 
og Heldum kirkegårde. Vi ønsker at skåne vores medar-
bejdere mest muligt for at skulle ligge for lang tid på knæ 
og dermed have dårlige arbejdsstillinger.
Derfor har vi besluttet, at vi i år vil forsøge os med at frem-
stille granpyntningerne i vores garage og dere� er lægge 
dem ud på de enkelte gravsteder. Vi vil forsøge os med 
forskellige udformninger af granen på tov eller net og vil 
tilstræbe, at de kommer til at ligne tidligere års grandæk-
ninger.
Vi vil i år fortrinsvis benytte denne fremgangsmåde til 
vores urnegravstedsa� aler, og vi forventer at kunne leve 
op til tidligere års kvalitet på granpyntningerne.
Hvis der er spørgsmål til dette, er gravstedsejerne velkom-
men til at kontakte kirkegårdkontoret på tlf. 9782 1152 
mellem kl. 10.00 – 12.00.
Med venlig hilsen
Lemvig-Heldum kirkegårde

Kulturnat indeni og udenpå 
Lemvig Kirke 
Tirsdag d. 16. oktober 
Fremvisning af Orgel: kl. 19.00, 20.00 og 21.00
Tur på kirkens lo� : kl. 19.30, 20.30 og 21.30
Oplev ”Havets veje” fra kl. 19-21 på kirkens mure.

 

 
 

Kunstudstilling
Søndag den 21. oktober 
åbnes en udstilling med 
malerier af Grethe Hjortkjær, 
Ramme, i Kirkehuset (stuen 
Svirrebom). 
Åbningen sker e� er gudstje-
nesten ved kirkeka� en. 
Udstillingen kan ses indtil 
udgangen af året.

Vi har arbejdet med Martin Luther gennem te-
se-skrivning, quiz-opgaver om reformationen; og 
ikke mindst har konfirmanderne smuglet både af-
ladsbreve og skrivefjer på natløb. Både denne gang, 
men også i de forløbne to år, har konfirmanderne 
gået op i at løse opgaverne. ”Tredje gang er lykkens 
gang” … tja, det har vist været ”tre gange var lyk-
kens gange”, for det gik jo godt hver gang.
 
Nattens gerninger
Det var med god hjælp fra både KFUM Spejdere og 
FDF’ere, at der på natløbet blev smuglet ”varme” 
varer fra den ene ende af lejren i skoven til lejrbyg-
ningen ”Kærnehuset”, hvor konfirmanderne kunne 
sælge varerne til dobbelt pris. Valutaen var ”præstedol-
lars”. Undervejs med varerne kunne konfi rmanderne 
dog risikere at blive holdt op af toldere. Det var her 
spejderne og FDF’erne kom ind i billedet, for de var de 
hårde og (u)retfærdige toldere, som arbejdede grun-
digt på at stoppe smugleriet – dér lige midt i mørket. 
I nattens mulm og mørke havde vi også gudstjeneste 
med fakler og et lille bål, hvor konfi rmanderne kunne 
brænde sedler, som de havde udfyldt om noget knapt 

så godt, de 
havde gjort 
overfor an-
dre; også kal-
det synder.
På konfi r-
mandle jren 
og i den dag-
lige undervis-
ning arbejder 
vi for, at kon-

fi rmanderne skal få kirkens historier ind under huden, 
så det bliver relevant for dem. Det forsøger vi at gøre 
blandt andet ved at udfordre alle deres sanser. En kon-
fi rmandlejr giver os en god mulighed for at arbejde 
med dette. En god ”sidegevinst” er, at vi som undervi-
sere kommer til at lære konfi rmanderne godt at kende, 
når vi er på lejr sammen. 

Primi-buffet altid populær
På konfi rmandlejren vekslede vi mellem undervisning 
og afslappet samvær. Der skulle være tid til det hele. 
Da konfi rmanderne efter lejren blev spurgt til, hvad de 

mente om at være af sted på lejr på den måde, var der 
stor enighed om, at det en god oplevelse. En af topsco-
rerne var ”primi-buffet”, hvor der blev serveret en lang 
række råvarer, som konfi rmanderne selv skulle lave 
frokost af. Der var mulighed for at kreere op til otte 
små retter, som alle kunne laves over bål. Der var mad 
nok til, at alle kunne blive godt mætte. 
En af de populære retter var ”Æg i franskbrød”, og I får 
opskriften her: En skive franskbrød udhules. Brødet 
lægge på en pande, og et æg slås ud heri. Steges på pan-
de, der holdes over bål. Serveres evt. med ketchup. Man 
kan ”nok” også lave denne fi ne ret hjemme i køkkenet. 

Tredje gang er lig med tradition
Det siges, at når man har haft noget på programmet 
for tredje gang, er det en tradition, men om vi nu har 
gjort ”Luther og konfi rmandlejr” til en tradition, står 
hen i det uvisse. Måske går vi andre veje næste år – i 
hvert fald vil der være noget at glæde sig til for kom-
mende konfi rmander.

Beretningen fra konfi rmandlejren er fortalt 
af sognemedhjælper Kirsten Vindum

 ”Tredje gang er lykkens gang”. Nu har vi nemlig tre gange arbejdet med Luther og reformationen på konfi rmandlejr.

Kon� rmander med præstedollars i lommen

Præstedollars udleveres

Der er et begrænset antal deltagere til lo� - og orgelfrem-
visningerne. Gratis billetter kan fås i kirken fra kl. 18.30

OKTOBER 
Tirsdag den 16. kl. 18.00 - 22.00
Kulturnat indeni og udenpå Lemvig Kirke
Onsdag den 17. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Torsdag den 18. 
Efterårsferie i Kirkens Daglistue
Tirsdag den 23. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Torsdag den 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Tidl. rektor Lasse Ebbensgaard, Vrist
”Ungdomsoprøret 50 år – 1968-2018”.
Torsdag den 25. kl.19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Taler: Robert Enevoldsen, Holstebro. 


