
Godt nytår 2019
Igen et år er ved at være gået, og vi er klar til at tage imod et nyt. 
Der er mange traditioner omkring jul og nytår, - og én af dem er at se tilbage på det forgangne år
Kirkehuset
I løbet af året har vi fået lavet forskellige ting. Udven-
digt har vi fået lagt nye fl iser i gården, og vi har fået 
moderniseret vores indgangsparti til Torvet 10 med ny 
automatisk åbne- lukkedør. Det betyder, at vi nu har 
bedre adgangsforhold for gangbesværede og personer 
med rollator. Vores lokale på anden sal er blevet gjort 
mere børne- og ungevenlig med nye farver og møbler. 
Vi glæder os over, at kirkehuset bliver brugt rigtig me-
get til mange forskellige aktiviteter.

Kirkegården 
På Lemvig kirkegård arbejder vi fortsat med at indrette 
kirkegården efter den vedtagne helhedsplan. 
I år har vi fået ændret nogle områder i ØST-afdelingen, 
ligesom dele af området ud mod Vesterbjerg er blevet 
omlagt. I forbindelse med grandækningen har vi i år 
forsøgt os med at lave en del af grandækningerne in-
dendørs og efterfølgende lagt disse ud på de enkelte 
gravsteder. Vi har lavet forskellige forsøg, - og vi synes 
selv med et pænt resultat. I løbet af året har vi arbejdet 
med sikring af gravsten på vore to kirkegårde. I 2019 vil 
vi bl.a. arbejde med planerne om en kommende reno-
vering af kapellet.

Præsteboliger
I 2018 har vi fået lavet forskellige forbedringer og ved-
ligeholdsopgaver på Nis Petersens vej 26. Vi har fået 
ommuret dele af sydgavlen og indsat nogle nye vindu-
er. Derudover har vi fået ommuret skorstenen til den 
indendørs pejs og fået lavet nogle forskellige malerop-
gaver både udvendig og indvendig. I det hele taget for-
søger vi løbende at vedligeholde vores to præsteboliger 
og øvrige bygninger, så de har en god stand.

Venskabsmenighed
I foråret fi k vores sognepræst Birgitte Krøyer og me-
nighedsrådsmedlem Christoffer Mortensen mulighed 
for at besøge Cameroun og dermed også vores ven-
skabsmenighed i Garoua. I efteråret havde vi igen be-
søg af kirkepræsident Robert Goyek fra Cameroun. Vi 
føler, at vi med disse gensidige besøg kan være med til 
at båndene mellem vores to menigheder bliver styrket. 
I øvrigt fortsætter vi også det kommende år med at 
støtte vores venskabsmenighed ved fl ere indsamlinger 
i vore to kirker.

Menighedsrådet.
Halvdelen af valgperioden på fi re år er gået. I den for-
bindelse har vi på vores decembermøde drøftet lidt om 
vores målsætninger og pejlemærker for de kommende 

to år. Vi ønsker fortsat at være synlige i vores sogne på 
forskellige måder. Vi ønsker at deltage i de mange for-
skellige muligheder, vi har i løbet af året, og vi ønsker at 
være med til at deltage i og med nye ting, der opstår. Vi 
vil fortsat være åbne for at lave forskellige arrangemen-
ter i samarbejde med forskellige organisationer og per-
soner. I de kommende to år vil vi også være opmærk-
somme på kandidater til menighedsrådsvalget i 2020 
ligesom præsteansættelse vil være en vigtig opgave.

Medarbejdere
I løbet af året har vi kun haft enkelte udskiftninger 
blandt vore ansatte. Vi glæder os over at have ansat 
dygtige og stabile medarbejdere til at udføre de mange 
forskelligartede opgaver. I løbet af året har vi haft fokus 
på samarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Dette har bl.a. 
betydet, at fl ere af vore ansatte har påtaget sig forskelli-
ge afl øsningsopgaver for hinanden.

Tak til alle
En stor tak for indsatsen i 2018 skal lyde til alle vore 
ansatte og frivillige medarbejdere. Også i det nye år vil 
der helt sikkert ske spændende ting, og der vil være op-
gaver, der skal løses.
Ønsket for det nye år skal være, at vi fortsat kan fi nde 
inspiration til at virke som kirke for vore to sogne, - 
dette til glæde og gavn for børn, unge og voksne. At vi 
i fællesskab kan være med til at give hinanden gode og 
positive oplevelser, og at vi derved kan være med til at 
udbrede ordet om Jesus Kristus – vor Frelser.

GODT NYTÅR

Lemvig-Heldum Menighedsråd
Kaj Gøtzsche, formand   

Et samarbejde mellem Lemvig provsti 
og Folkeuniversitetet i Lemvig kommune

Studiekreds
    om Grundtvig 2019

Studiekredsen tager sit udgangspunkt i bogen 
‘Grundtvig rundt’ ved Ove Korsgaard. 

1. gang – tirsdag den 29. januar 
2. gang – tirsdag den 5. marts
3. gang – onsdag den 3. april
4. gang – tirsdag den 30. april

Se mere på www.lemvigprovsti.dk
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Kordegn Jette H. Stokholm og Kordegneassistent
Monica Kynde Hvas. lemvig.sogn@km.dk
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Sognemedhjælper Kirsten Vindum
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MødekalenderKirkekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

www.lemvigkirkerne.dk 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

 

 
 

Foredragsaften 
i Kirkehuset 

Tirsdag d. 16. januar
kl. 19.30

Henrik Jensen
”Det ordentlige menneske”.

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

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

 
 

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

DECEMBER 
Fredag den 28. kl. 19.00
Indre Mission i Klippen. Julefest – for hele familien. 
Eva og Hanus Dimon, Aarhus.
Fredag den 28. kl.19.00
Luthersk Mission julefest i Kirkehuset. 
Bent Kjøller Hansen, Skjern. 

... er det julesøndag – Luk. 2,25-40
I folkemunde engang kaldt for de gamles søndag. For rundt 
på gårdene huserede juletræsfesterne og mange plejede 
kroppen efter den megen druk og ballade. Ingen tænkte på 
at gå i kirke. Med undtagelse af de gamle, der satte pris på at 
komme væk fra larmen og som nød stilheden i kirkens rum. 
Og i evangeliet kunne de spejle sig selv og deres tanker og 
tro i de to gamle mennesker, der modtog den hellige familie 
i templet i Jerusalem. 
Simeon, der endnu søgte svaret på sit liv. Og har man ikke 
fundet det, er det ekstra svært at dø. Men Simeon fandt, 
hvad hans hjerte længtes efter, da han fi k julens barn lagt i 
sine hænder: Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred 
efter dit ord. For mine øjne har set din frelse. 
Den fi rsårige enke Anna, for hvem templet var blevet en bo-
lig, hun aldrig forlod. Også hun blev opmærksom på barnet 
og priste Gud og talte om barnet til alle, der havde samme 
længsel efter Guds svar på verdens bønner. Den længsel, vi 
alle har. Derfor er den gudstjenestefejrende mening i dag en 
herlig blanding af yngre og ældre, som sammen fi nder ro, 
inden det går løs med nytårsfejringen.

KLOKKESPILLETS MELODIER

 
Jul i fællesskab 
Menighedsrådet vil hermed gerne 
– på vegne af deltagere og frivillige 
i ”Jul i fællesskab 2018” – sige TAK til alle, 
der har hjulpet med at gøre a� enen til en god oplevelse. 
Rigtig mange har gjort en stor indsats for arrangementet 
– det gælder både sponsorer og de forskellige hjælpere. 

i Hellig Tre Kongers tiden
Kl. 8:  Se, nu stiger solen
Kl. 12:  Befal du dine veje
Kl. 15:  Lover den Herre
Kl. 18:  Nu hviler mark og enge

 
 

Menighedsrådsmøder 2019
i Lemvig Kirkehus
Lemvig-Heldum Menighedsråd har besluttet at a� olde de 
ordinære møder i 2019 således:
22. januar 
26. februar 
26. marts 

23. april 
28. maj
18. juni 

27. august
24. september 
22. oktober

26. november 
17. december

 

 

 
 

AFSKEDSGUDSTJENESTER
Sognepræst Birgitte Krøyer har pr. 15. januar fået ansæt-
telse som sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing pastorat 
og provst i Struer Provsti. Vi ønsker tillykke til Birgitte. 
Vi forventer, at der a� oldes afskedsgudstjenester søndag 
den 6. januar.
Nærmere om dette i kommende KirkeNYT og på 
www.lemvigkirkerne.dk

DEC./JAN LEMVIG  HELDUM 
Søndag den 30. 10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
Julesøndag Indsamling:  Indsamling: Lemvig 
 Venskabsmenighed Velgørenhedsselskab

Tirsdag den 1.  16.00 Birgitte Krøyer 14.00 Birgitte Krøyer
Nytårsdag        Indsamling: Det Danske Bibelselskab

 
 


