
Vi sad VED de skrå brædder og var interesseret publikum, 
da skuespillet ”Hva’ tror du selv” blev opført af to dyg-
tige skuespillere, som hver især havde fl ere roller. Kon-
fi rmanderne kunne identifi cere sig med stykket, idet det 
omhandlede netop en konfi rmand og de mange valg, som 
unge står overfor; både åndelige og materielle. 

De gule farver gik igen i salatbuffeten, da der blev serveret 
middag i restaurant ”Den kinesiske Mur”, hvor fl ere hund-
rede konfi rmander blev bespist ad fl ere omgange over fl e-
re dage. Vi hørte ingen klager over maden, så den blev ret 
hurtigt godkendt. Disse valg ved den store buffet kunne 
alle fi nde ud af. 

Fællessang i domkirken
Vi fra Lemvig-Heldum Sogne var kommet med bus li-
gesom de fl este andre konfi rmandhold, som vi først på 
dagen mødtes med i Viborg Domkirke for at fejre guds-
tjeneste sammen.
Gudstjenesten var en fi n blanding af salmesang, korsang 
og fortælling om tro og tvivl … hvor vi hørte om, 
hvordan biskoppen gennem et par hjemmestrik-

kede strømper kom til at tro på, at hans forelskelse/
kærlighed var gengældt.   Han fortalte om de symboler, 
som fi ndes i Folkekirkens logo – og ligeledes på det 
armbånd, som alle konfi rmander fi k ved guds-
tjenestens begyndelse. De fl este symboler kendte 
konfi rmanderne på forhånd, som f.eks. symbolerne for 

tro, håb og kærlighed (kors, anker, hjerte).
Efter gudstjenesten gik vi i den bløde regn (som også var 
kold) til den spændende oplevelse med teaterstykket ”Hva’ 
tror du selv?”. 

Også tid til ”strøgtur”
Regnen blev ved, men på trods af de lidt forfrosne fi ngre 
og kroppe, var alle konfi rmander friske på at have en times 
”frikvarter” på Viborgs gågader, hvor de kunne hygge sig 
uden noget programsat. De voksne ”nøjedes” med en god 
kop kaffe/kakao – og en snak.

Snakken gik lystigt videre på vejen hjem i bussen – og i 
regnen. Da vi nærmede os vores hjemstavn, havde vi fået 
regn nok, og vi kunne cykle, gå og køre hjem fra Lemvig 
centrum i tørvejr. Vi kunne se tilbage på en lærerig dag i 
godt selskab med vore skønne konfi rmander. 
Denne dag med konfi rmand-event i Viborg er blot én af 
de temadage, vi afholder med konfi rmanderne. Næste 
gang er længere hen på foråret, hvor vi nærmer os påsken. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum
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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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kje@km.dk

Organist Nina H. Davidsen 
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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 

...er det søndag seksagesima – Mark. 4,1-20
I dette mærkelige navn gemmer sig tallet seks eller tres for 
den sags skyld. Og så mange dage er der så godt og vel til 
påskedag. Det skal man ikke hænge sig mere i end at forstå 
det som et signal om, at vi nu er begyndt at tælle ned til 
påsken. Som derimod ikke skal komme bag på nogen. For 
påskens fortællinger er vigtig at få med i sit liv. Som en tro, 
man kan leve sit liv på, og et håb at møde døden med.
Og Jesus fortæller i evangeliet til på søndag en lignelse til en 
stor folkeskare om en sædemand. En fortælling om Jesus, 
der ser sig selv som en landmand, der strør om sig med 
såsæd. Ikke specielt nøjeregnende, men i forventningens 
glæde over at kunne få noget til at gro. Og derfor falder 
noget på vejen og andet på klippegrund. Andet lander 
blandt ukrudtet. Men noget falder selvfølgelig også i god 
jord. For helt tosset er han trods alt ikke. Men Jesus har blot 
så rigeligt at give af.
På et senere tidspunkt giver Jesus så sine disciplene en nær-
mere udlægning af lignelsen. Og her bliver fokus rettet mod 
de forskellige jordbundsforhold som udtryk for, at det Jesus 
siger ikke falder i lige god jord hos alle. Og man kan i den 
forbindelse overveje, om det at gå til gudstjeneste på søndag 
kunne være at sammenligne med et jordforbedringsprojekt.
 
     

Generalforsamling i KFUM og KFUK       
Den 25. marts 2019 kl. 18.00 
i KFUM og KFUK-huset, 
Ågade 5, Lemvig. Vi begynder med 
fællesspisning, før vi går videre med: 
Dagsorden ifølge lovene. 
Vi håber fra bestyrelsen 
på et godt fremmøde. 
Vel mødt til en hyggelig a� en.
KFUM og KFUK Lemvig

FEB./MAR. LEMVIG  HELDUM
Onsdag den 20.  19.30 Vinterjazz 
  entré kr. 50,- 
Søndag den 24. 10.30 Kim Eriksen Ingen gudstjeneste-
Seksagesima  Indsamling:  Der henvises til
søndag KLF-Kirker og medier Lemvig Kirke og
 Søndagssamvær 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
Søndag den 10. 10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard
1. søndag  Indsamling:  Indsamling: 
i fasten  Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælp

FEBRUAR 
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”.
Fredag den 22. kl. 18.00
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Fælles møde med fællesspisning LM/LMU. 
Taler Bjarne Breum Mogensen, Astrup.
Onsdag den 27. kl. 19.30 - Fredag den 1. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Hjerteuge ved Brian Christensen, Bykirken 
samt Carsten Riis Jensen, Møborg.

Meditationsandagt
i Lemvig Kirke
Torsdag den 28. februar kl. 17.00
ved Ivar Brændgaard, Kirsten Vindum m. � .
En stille stund med bibellæsning, re� ek-
sion, salmesang, bøn, velsignelse og stilhed

 

Hjerteuge	2019	

Tema:	"ALLE	TIDERS	GUD	-	fra	evighed	til	evighed"	

	
	

Arrangører:	Klippen,	Østerbrogade	5	a,	Lemvig.	Indre	Mission	Lemvig	

	 	

Børnesalmer
i Lemvig Kirke 
1-5 år- med en voksen
Kom og syng og leg
Onsdage kl. 17.15
20/2 + 27/2 + 13/3 + 20/3 + 27/3 + 3/4
10/4 Spaghettigudstjeneste 
20.2 + 27.2 + 13.3 + 20.3 + 27.3 + 3.4.

Meditationsgudstjeneste
i Lemvig Kirke

[som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen]
 Torsdag den 28. september kl. 17.00
   
Lemvig Kirke indbyder til meditationsgudstjenester - en stille stund 
med korte salmer og meditation med afsæt i en bibeltekst, reflek-
sion, bøn og velsignelse - som et pust af Guds Ånd midt i hverdagen.

Hjerteuge 2019

Program: 
Onsdag den 27. februar 2019, kl. 19.30
Forkyndelse ved præst Brian Christensen. 
Emne: ”Alle tidernes Gud” 
Musikalsk indslag: Mandskor til lejligheden
Torsdag den 28. februar 2019, kl. 19.30 
Forkyndelse ved præst Carsten Riis Jensen, Møborg. 
Emne: ”Guds nåde til rette tid – mindesten” (Josva)
Musikalsk indslag: Shine On, Holstebro

Fredag den 1. marts 2019
Kl. 18.00 Fællesspisning – kom og spis med!  
Pris: Voksne: 50 kr.  Barn/ung: 10 kr. (Prisen er incl. kaffe)
Kl. 19.30 Forkyndelse ved Carsten Riis Jensen. 
Emne: ”Gud griber ind i tiden – levende sten” (1. Peters  brev)
Børnemøde ved Tina Christensen. 
Lovsang ved IMU

Arrangør: Indre Mission Lemvig

Konfi rmander ved ”de skrå brædder”
En stor fl ok konfi rmander og en lille gruppe voksne var vidne til gule farver og intenst teater 
undervejs på den årlige Konfi rmand-event i Viborg. 

 
  


