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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  
 

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 

www.lemvigkirkerne.dk Kirketaxa tlf.: 97822424 – 97821415 – 97834150

Sognepræst Ivar Brændgaard 
29691299 
ivarbraendgaard@gmail.com 

Kirkehuspedel
Grundet omlægning af forskellige arbejdsopgaver
har vi pr. 1. februar 2019 ansat Ruth Kærvang, Struer,
som kirkehuspedel på ca. halvtid.
Opgaverne som kirkehuspedel deles fremover mellem
Monica Kynde Hvas og Ruth Kærvang.

Vi håber på et godt samarbejde og siger velkommen 
til opgaven. 

Lemvig-Heldum Menighedsråd

LIDENLUND 
MANGLER EN PRÆST 
Embedet som kirkebogsførende sognepræst i Lemvig og 
Heldum sogne er ledigt med tiltrædelse den 1. juni 2019. 
Det drejer sig om et kald i Lidenlund, hvor det er muligt
at bruge kræfterne i et pastorat med stort engage-
ment i menigheden og med mulighed for at kunne 
præge de mange sociale tiltag og aktiviteter, som fi ndes 
i det kirkelige arbejde i de bølgers og bakkers land. 

Sognene betjenes af to præster, fastansatte organister, 
kordegne, sognemedhjælper, kirkesangere og service-
medarbejdere til kirker og kirkehus. Muligheden for at 
præge det kirkelige arbejde i et aktivt pastorat er absolut 
tilstede. 

Læs mere om stillingen på vores hjemmeside 
www.lemvigkirkerne.dk.

Menighedsrådet for Lemvig - Heldum Sogne.

FEB./MAR. LEMVIG  HELDUM
Søndag den 17. 10.30 Ivar Brændgaard  9.00 Ivar Brændgaard
Septuagesima Indsamling: Indsamling: 
søndag  Venskabsmenighed Venskabsmenighed

Onsdag den 20.  19.30 Vinterjazz 
 – entré kr. 50,-

Søndag den 24. 10.30 Kim Eriksen Ingen gudstjeneste.
Seksagesima Søndagssamvær Der henvises til
søndag Indsamling:  Lemvig Kirke og
 KLF-Kirker og medier efterfølgende 
  søndagssamvær
Torsdag den 28. 17.00 Meditations-
 andagt ved sogne-
 medhjælperen m.fl .   
Søndag den 3. 10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard
Fastelavns-  Indsamling:  Kirkekaffe
søndag Venskabsmenighed Indsamling: 
  Folkekirkens Nødhjælp

FEBRUAR 
Torsdag den 14. kl. 10.00
Ingen Kirkens dagligstue FRI – Vinterferie. 
Tirsdag den 19. kl. 9.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafe.
Tirsdag den 19. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset.
Professor, dr. theol.  Peter Lodberg, Århus.
”Danskernes tro gennem 1000 år”.
Onsdag den 20. kl. 19.30
Alle Hjem fællesmøde i Kirkehuset.
Jens Bach Nielsen, Lemvig: 
”Et præsteliv i folkekirken og i danske udlandskirker”
Onsdag den 20. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia.
Torsdag den 21. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen 
Damsgaard ”Landdistrikternes Fællesråd”.

“Blandt originaler og andet godtfolk”
Journalist og program-
medarbejder ved TV2 Midt-Vest
Per Hansen

Søndag den 24. februar  
kl. 10.30-ca. 14.00  

Gudstjeneste i Lemvig Kirke.  
Frokost og foredrag i Kirkehuset.

Søndagssamvær i Lemvig Kirkehus:

Pris: 60,- kr. pr. person inkl. frokost, øl/vand og kaffe
Tilmelding: senest torsdag den 21. februar kl. 16.00 til Kirke-
kontoret på tlf. 9782 0786 eller mail: lemvig.sogn@km.dk. 

Han kan mere end sit fadervor den 60-årige professor, dr. 
Theol. Peter Lodberg fra Århus. Han kan fortælle, så alle 
lytter med, og det gør Peter Lodberg gerne, når nogen vil 
høre på ham. Det vil man gerne den 19. februar i Kirke-
huset.
Peter Lodberg betragter de fl este ting i samfundet gennem 
sine teologiske briller, skrev Kristeligt Dagblad i 2015 om 
den dengang nyudnævnte professor mso i teologi på År-
hus Universitet.
Tro sætter sine spor. Den fordrer vores samvittighed og 
kan være en vejviser gennem livet. Men troen er ikke kun 
noget indre i vores sjæl, hjerte eller hjerne, mener profes-
soren, der i foredraget vil føre tilhørerne igennem 1000 års 
tro i Danmark.

Vestjyde 
Peter Lodberg er vestjyde opvokset i Esbjerg, hvor han gik i 
gymnasiet, var FDF-leder og spillede fodbold i Esbjerg FB. 
Det var netop i gymnasietiden, at han fi k smag for teolo-
gien, fordi han opdagede, hvordan den kunne bruges til at 
forstå etiske udfordringer i samfundet, når de blev sat ind 
i en sammenhæng.

CV
Skal der kigges lidt nærmere på Peter Lodbergs CV kan 
det nævnes, at han i 1983 fi k en mastergrad i teologi fra 
University of Nottingham og tre år senere fulgte den teo-

logiske embedseksamen med guldmedalje fra det teologi-
ske fakultet ved Århus Universitet, en licentiatgrad i 1993. 
I 2010 forsvarede han doktorafhandlingen ”Tro og magt i 
Det Hellige Land” i teologi fra Århus Universitet. Desuden 
har han været generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.

Fodbold
Peter Lodberg holder af Århus. Indrømmer han. Og af 
fodbold. Fodboldhjertet er lidt ambivalent delt mellem 
ungdomsklubben Esbjerg FB og de ”hwii” fra AGF. Pas-
sionen med den århusianske klub deler han med biskop 
emeritus Kjeld Holm. Om de to sidder side om side ved 
AGF`s hjemmekampe vides dog ikke. 

Venligt menneske
Bulletiner fra universitetsmiljøet i Århus fortæller, at Peter 
Lodberg er en dygtig underviser og foredragsholder, der 
forstår at fange sit publikum: Ikke mindst fordi han forstår 
at putte det teologiske ind i tilværelsens moderne former. 
Også teologiens sammenhæng med musik, landskaber og 
andre aftryk i tilværelsen mestrer professoren, der beteg-
nes som et venligt menneske med et roligt gemyt.

Af Harald C. Schrøder, næstformand i menighedsrådet.

Kilde: Wikipedia og Kristeligt Dagblad 2015.

Danskernes tro gennem 1000 år
Fra Jellingestenen til forbud mod prædikanters antidemokratiske forkyndelse

Vinterjazz 
Onsdag d. 20. februar kl. 19.30 
i Lemvig Kirke ved 
 “Everybody Comes From Somewhere” 
Musikerne er:  Thommy Andersson − bass 
Jonas Berg − keys 
Marc Bernstein − sax and bass clarinet 
Devin Gray – drums

Der er entré kr.  50,00

 
  

... er det septuagesima søndag – Matt. 20, 1 – 16.
Overskriften betyder bare, at der nu er 70 dage til påske, 
og at det nu er det, som vi begynder at forberede os på.
Teksten er enhver fagforenings mareridt. I denne fortæl-
ling af Jesus får man ikke løn efter møjsommeligt frem-
forhandlede overenskomster. Her gives der ikke løn efter 
fortjeneste. Nej, på denne arbejdsplads får løsarbejderne 
det samme i løn, uanset om de har arbejdet i 12 timer 
eller kun i en enkelt time. Det er jo bunduretfærdigt. Vort 
samfund ville falde sammen, hvis der udbetaltes løn på 
den måde. 
I vort liv fyldes vi ofte af en harmdirrende uretfærdig-
hedsfølelse, hvor vi burde fyldes af taknemlighed. Det 
handler denne søndags evangelium om. Smålighed fylder 
os, hvor vi skulle fyldes af glæden ved at leve og modtage 
uden at skele til andres held og lykke. Smålighed stemples 
som ondskab.
Jesus siger: Har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det, 
der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god?”

 
 


