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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  
 

På søndag

Indsamlinger
I Lemvig Kirke samles hver uge ind til udvalgte formål i 
de ophængte kirkebøsser samt til vores Venskabsmenig-
hed i Garoua, Cameroun i speciel afmærket kirkebøsse.
I Heldum kirke samles ind til et udvalgt formål 
en måned ad gangen. Julea� en/juledag og høst samles ind 
til ekstra udvalgte formål.
Vi siger tak for ethvert bidrag.
Lemvig-Heldum Menighedsråd 

Næste stop: Julen

...er det 2. søndag i advent – Matt. 25,1-13
Og i overensstemmelse med denne søndags navn, ser man 
frem mod Jesu genkomst ved tidernes ende. Nærmere 
bestemt den anden advent. Og det sker med stor dramatik og 
tegn i sol, måne og stjerner, og vild panik blandt mennesker. 
Men alt sammen skal det afl øses af et herligt syn af Men-
neskesønnen, der kommer i en sky med magt og megen her-
lighed. Og man kan godt begynde at glæde sig, for der er tale 
om den helt store forløsning. Som foråret er tegn på, at som-
meren er nær. Og advent et tegn på, at julen står for døren. 
Men glæder man sig til at beruse sig ved én af de mange 
julefrokoster, er det måske ikke just Jesu formaning om ikke 
at lade hjertet sløves af svir og drukkenskab, man mest af alt 
har lyst til at lytte til. Men netop derfor burde man måske… 

    

KLOKKESPILLETS MELODIER
i advents- og juletiden

Hele perioden:
Kl. 8: Vær velkommen, Herrens år
Kl. 18: Kimer, I klokker
Fra 1. søndag i advent:
Kl. 12: Gør døren høj
Kl. 15: Blomstre som en rosengård
Fra 2. søndag i advent:
Kl. 12: Hjerte, lø�  din glædes vinger
Kl. 15: Den yndigste rose er funden

SkumringsSang
i Lemvig Kirkehus 
   kl. 17.00
Vi synger i Højskolesangbogen
Organist Nina Davidsen sidder ved klaveret

Tirsdag den 4. december kl. 17.00

Julekalender i Svirrebom
Følg med, når vi hver dag op til jul åbner lågen i kirkens

julekalender i vinduerne ud til Svirrebom
- første gang lørdag den 1. december kl. 10.00. 

DECEMBER
Tirsdag den 4. kl. 17.00 – 17.45
Skumringssang i Kirkehuset.
Tirsdag den 4. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. Byrådsmedlem Kenneth Bro, 
Lemvig. Vi synger julens sange og salmer.   
Onsdag den 5. kl. 14.00
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde. 
Onsdag den 5. kl. 19.30
Indre Mission. Bibelkredsene samles i hjemmene.
Torsdag den 6. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Julehygge.
Torsdag den 6. kl. 14.30
Kirkens Korshær møde i Kirkehuset. 
Landssekretær Dorte Tranberg-Krab.
Torsdag den 6. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Leo Poulsen, Videbæk.
Lørdag den 8. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen. Julefrokost.
Tilmelding nødvendig  61 46 61 67.
Tirsdag den 11. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Onsdag den 12. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Valgmenighedspræst Jon Poulsen, Gjern.

 

På trappen til vores hus står der to nisser ved siden af en 
lanterne og et lille juletræ med lys i. Og det er ikke fordi, 
englen er blevet fortrængt, at den står i gården bag huset. 
Tværtimod lyser den her i skæret fra to andre juletræer og 
stråler direkte ind i mit sind. 
Og når juletoget melder afgang til Tomeløse Skov indløser 
jeg straks min billet. For jeg abonnerer på alt, hvad julen 
byder på. Det muntre og det alvorlige. Det hedenske og det 
kristelige. Det profane og det hellige.
  
Pastor Swolm og den ulige konkurrence
Når pastor Swolm taber kampen til folkestemningen i Li-
denlund, er det som regel, fordi han selv er tabt for verden 
og har glemt at lytte til sit eget hjertes lyst. Som den dag, 
hvor der midt i kirketiden var lokalbrag på Lidenlund Sta-
dion, og han på vej gennem porten måtte spørge kirketje-
neren: Hvem spiller vi mod i dag? 
Eller som den dag, han missede turen til Tomeløse Skov, 
og konen måtte forklare sammenhængen med formid-
dagens messefald: Det kunne du da sige dig selv! Hen-
ning Gantriis spiller igen og igen på myten om de tom-
me kirker. Om myten så er sand eller falsk er enhver 
naturligvis velkommen til at få afprøvet ved selvsyn.

Hvad er Tomeløse for en skov? 
Man må tænke sig til den. For man vil næppe fi nde den i 
landskabet eller på et kort. Og i denne, som i andre sam-

menhænge, skal man fi nde, må man søge. Og adventstiden 
har til formål at skærpe sanserne. Så julen kan blive en rig-
tig jul. 
Og måske har Gantriis gemt en lille fi nte i sammensætnin-
gen af ordene tom og løs. For vil turen til skoven byde på 
andet end et øjebliks stemning? 

Julen er ikke så lige til endda
Det vidste ikke mindst salmedigterne. Brorson, der spurg-
te: Hvorledes skal jeg møde og favne dig min skat? Og svarede 
sig selv med noget, som er en tanke værd: At det er, når 
hjertet sidder mest beklemt, at frydens harpe bliver stemt, at 
den kan bedre klinge. 

Og Grundtvig bad en stille bøn: O, måtte vi kun den glæde 
se, før vore øjne lukkes! Da skal, som en barnemoders ve, vor 
smerte sødt bortvugges. Vor Fader i Himlen! Lad det ske, lad 
julesorgen slukkes. 
Og Kingo sluttede op om samme bøn: Din fred, o Gud, som 
overgår alt det, som sind og sans formår, vort hjerte så bevare 
i Kristus Jesus, at vi må så stor en juleglæde få, som aldrig 
kan bortfare!
Med ønsket om en god advent og en glædelig jul!

af Sognepræst Kim Eriksen
 

Spring på toget til Tomeløse Skov

 
 

Tirsdag den 4. december kl. 17.00 
Vi synger sange fra højskolesangbogen.
Organist Nina H. Davidsen sidder ved klaveret.

 

DECEMBER LEMVIG  HELDUM
Onsdag den 5. 11.00 Julegudstjeneste  
 for udviklings-
 hæmmede 
 ved Birgitte Krøyer 
Søndag den 9.  10.30 Birgitte Krøyer 9.00 Birgitte Krøyer
2. søndag      Indsamling: Lemvig Velgørenhedsselskab
i advent  16.00. Julekoncert 
  med Lemvig Amatør-
  orkester samt Philip  
  Bæk Hedegaard,  
  Christian Malund Jalk  
  og Stine Niebuhr
Tirsdag den 11. 17.00 Babysalme-
 sangsgudstjeneste 
 ved Birgitte Krøyer 
Onsdag den 12.  9.30 Julegudstjeneste 
 for dagplejebørn 
 og vuggestue 
 ved Kim Eriksen
 10.30 Julegudstjeneste 
 for Daginstitutioner 
 ved Kim Eriksen
 19.30 Julekoncert med 
 musikskolens symfoni-
 orkester og voksenkor 
 og Lemvig kirkes  
 Ungdomskor 

 


