
Den 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Dan-
marks største kirkelige folkefest og festival i Herning – Him-
melske Dage på Heden.

Historien
Der er tale om et stort fælleskirkeligt arrangement, der dæk-
ker alle kristne kirker i Danmark. Det hele begyndte i 1968 
med kirkedage i Haslev. Siden da har der været kirkedage 
hvert tredje år i forskellige byer. I år er det Herning, der sam-
men med Ikast-Brande står for at arrangere kirkedagene, der 
er blevet til Himmelske Dage. 
Her fl ytter kirken ud på torvet, på gader og stræder til en 
folkefest med en vrimmel af arrangementer for alle aldre. 
I løbet af fi re dage vil der være myriader af gudstjenester, 
foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort 
show i Jyske Bank Boxen.

Åbningsgudstjeneste
Det hele begynder torsdag kl. 14.00 – Kristi himmelfartsdag 
– med en fælles åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning 
med biskop Henrik Stubkjær som prædikant. Der vil være 
et stort kirkekor med rigtig mange sangere fra hele området.
Kl.15.00 bliver Himmelske Dage på Heden offi cielt åbnet. 
Efter dette vil der være Danmarks største kirkekaffebord. 
Der bliver serveret kaffe og kage på ca. 750 meter af Her-
nings gågade. Derefter vil det på markedspladsen summe af 

liv fra de omkring 50-60 telte, som vil udgøre Muligheder-
nes Marked, hvor kirkelige organisationer præsenterer det, 
de arbejder med. Derudover er der planlagt en række af ar-
rangementer i løbet af eftermiddagen.

Lemvig Provsti deltager i Himmelske dage
Alle i Lemvig Provsti er inviteret til at deltage i gudstjene-
sten torsdag i Herning, hvortil der vil være bustransport fra 
Lemvig og retur. Busserne kører fra P-pladsen ved REMA 
1000 kl. 12.00 prc. og til opsamlingspladsen i Herning. 

Hjemrejsen til Lemvig bliver fra samme opsamlingsplads 
i Herning kl. 18.30 og med forventet ankomst i Lemvig kl. 
19.30. Udover det store kaffebord er der ikke forplejning i 
tilbuddet, men transporten er gratis.
Tilmelding kan bl.a. ske til Kirkekontoret, Lemvig på e-mail: 
lemvig.sogn@km.dk senest den 14. maj. Derudover kan der 
tilmeldes lokalt rundt omkring i de enkelte sogne.

Over 300 arrangementer venter 
På www.himmelskedage.dk er der en oversigt og beskrivelse af 
de mange arrangementer i løbet af de Himmelske Dage. Man 
vil kunne opleve alt fra Katakomber gudstjeneste i en P-kæl-
der, klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet, 
Bibel-legeland for børnene, Fangekoret giver koncert, mor-
genbøn, bibelforedrag, workshops og sang samt musikar-
rangementer. Det er også muligt at besøge kunstudstillinger 
m.m. i Herning. Også internationale gæster kan man møde. 
Af disse kan bl.a. nævnes nigerianeren Musa Panti Filibbus, 
som sidder for bordenden i det Lutherske Verdensforbund 
(LVF). Den norske lutherske præst Olav Fykse Tveit, som er 
generalsekretær i Kirkernes Verdensråd og Najla Kassab fra 
Libanon, der er leder af den reformerte kirke på verdens-
plan. Blot for at nævne tre af de omkring 15 prominente gæ-
ster fra udlandet, der kommer til Herning i de fi re dage, som 
Himmelske Dage varer. 

De Himmelske Dage på Heden i Herning rundes af med 
en stor radio-transmitteret afslutningsgudstjeneste i Skulp-
tur-parken i Birk under overskriften: ”Gå med fred”, hvor 
alle søndag sendes hjem i engageret stemning, og hvor sta-
fetten gives videre til København, der er næste arrangør af 
Himmelske Dage.

Vi ses i Herning.

Kaj Gøtzsche, Lemvig-Heldum menighedsråd

 
 

På søndag
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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

 

 

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

Lemvig & Heldum Sogne         Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

Kirkekalender Mødekalender

På søndag

 
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 

Mødekalender

Pris:  Voksen: 100 kr.  Barn 8-15 år: 50 kr.  Børn under 8 år: Gratis
Prisen er inkl. drikkevarer.
Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller mail lemvig.sogn@km.dk senest fredag den 12. april 

Påskemåltid
med lammekølle, usyret brød m.m. 
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.30 i Lemvig Kirkehus

Gudstjeneste i kirken kl. 19.30

 
  

Onsdag den 10. april kl. 17.15 i Lemvig Kirke 
og Kirkehus for børn og børnefamilier. 
Vi slutter med spaghetti og kødsauce.

Gratis med tilmelding senest den 8. april 
til smh@lemvigkirkerne.dk eller 

på sms til tlf.nr. 2345 9492

Spaghetti-
       gudstjeneste

Påskegudstjenester 
for børn i Lemvig Kirke
Onsdag d. 10. april kl. 10.00 
Påskeinstitutionsgudstjeneste 
ved Kim Eriksen

...er det Palmesøndag – Matt. 21,1-9
Og Jerusalem gør sig klar til fest. Der viftes med palmegrene 
og tøjstykker danner allerede en rød løber på vejen. For nu 
sker det: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et 
æsel og på et trækdyrs føl. Og når han kommer, vil han blive 
modtaget med jubelråb fra glade stemmer: Hosianna, Davids 
Søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna 
i det højeste!  
Og det er sikkert kun, fordi vi kender alle aspekter af det 
drama, der fulgte, at vi fornemmer en dirrende spænding 
under overfl aden: Hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, 
at Herren har brug for dem. Ordene falder, da disciplene skal 
hente æslet og føllet, som en antydningen af den kritik, der vil 
kunne rejse sig imod, at Jesus iscenesætter sig selv om Messias, 
Frelseren, alle har ventet på. Hvad bilder han sig ind?
Og det er, hvad troen altid må afgøre sig for: Er Jesus den altaf-
gørende forskel? Og vil også vi bryde ud i fryderåb: Hosianna 
i det højeste. Som er det gennemgående jubelråb søndag efter 
søndag. Eller vil vi lade stene tale: Korsfæst ham! 
Først er det Palmesøndag. Så venter Skærtorsdag og Langfredag 
og Påskedag. Og hvem vil ikke have det hele med!              

 Kunsten at dø
            Fortælling ved Brita Haugen

Aftenens fortællende foredrag er tænkt som en forberedelse 
til påskeugen. 

Fortælleaften i Heldum Kirke
Tirsdag den 16. april kl. 19.30

Kunsten at døKunsten at dø

 
 

 
  

 Juleaften 
i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30. 

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.
Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86 
eller lemvig.sogn@km.dk 
senest den 15. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk

Kirkens Dagligstue
i Kirkehuset
Torsdag den 11. april kl. 10.00 
Gunhild Jeppesen. ”Mit arbejde med Ældrerådet”.

 
  

Himmelske Dage på Heden  
Tro - samfund - folkelighed      Himmelske Dage på Heden   

                   Tro  -  samfund  - folkelighed        	
 
Den 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival i 
Herning – Himmelske Dage på Heden. 
 
Historien 
Der er tale om et stort fælleskirkeligt arrangement, der dækker alle kristne kirker i Danmark. Det 
hele begyndte i 1968 med kirkedage i Haslev. Siden da har der været kirkedage hvert tredje år i 
forskellige byer. I år er det Herning, der sammen med Ikast-Brande står for at arrangere 
kirkedagene, der er blevet til Himmelske Dage.  
Her flytter kirken ud på torvet, på gader og stræder til en folkefest med en vrimmel af 
arrangementer for alle aldre. I løbet af fire dage vil der være myriader af gudstjenester, foredrag, 
koncerter, workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen. 
 
Åbningsgudstjeneste 
Det hele begynder torsdag kl. 14.00 – Kristi himmelfartsdag – med en fælles åbningsgudstjeneste 
på Torvet i Herning med biskop Henrik Stubkjær som prædikant. Der vil være et stort kirkekor med 
rigtig mange sangere fra hele området. 
Kl.15.00 bliver Himmelske Dage på Heden officielt åbnet. Efter dette vil der være Danmarks 
største kirkekaffebord. Der bliver serveret kaffe og kage på ca. 750 meter af Hernings gågade.  
Derefter vil det på markedspladsen summe af liv fra de omkring 50-60 telte, som vil udgøre 
Mulighedernes Marked, hvor kirkelige organisationer præsenterer det, de arbejder med. Derudover 
er der planlagt en række af arrangementer i løbet af eftermiddagen. 

Lemvig Provsti deltager i Himmelske dage 
Alle i Lemvig Provsti er inviteret til at deltage i gudstjenesten torsdag i Herning, hvortil der vil være 
bustransport fra Lemvig og retur. Busserne kører fra P-pladsen ved REMA 1000 kl. 12.00 prc. og 
til opsamlingspladsen i Herning. Hjemrejsen til Lemvig bliver fra samme opsamlingsplads i Herning 
kl. 18.30 og med forventet ankomst i Lemvig kl. 19.30. Udover det store kaffebord er der ikke 
forplejning i tilbuddet, men transporten er gratis. 
Tilmelding kan bl.a. ske til Kirkekontoret, Lemvig på e-mail: lemvig.sogn@km.dk senest den 14. 
maj. Derudover kan der tilmeldes lokalt rundt omkring i de enkelte sogne. 

Over 300 arrangementer venter  
på www.himmelskedage.dk er der en oversigt og beskrivelse af de mange arrangementer i løbet af 
de Himmelske Dage. Man vil kunne opleve alt fra Katakomber gudstjeneste i en P-kælder, 
klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet, Bibel-legeland for børnene, Fangekoret 
giver koncert, morgenbøn, bibelforedrag, workshops og sang samt musikarrangementer. Det er 
også muligt at besøge kunstudstillinger m.m. i Herning. Også internationale gæster kan man 
møde. Af disse kan bl.a. nævnes nigerianeren Musa Panti Filibbus, som sidder for bordenden i det 
Lutherske Verdensforbund (LVF). Den norske lutherske præst Olav Fykse Tveit, som er 
generalsekretær i Kirkernes Verdensråd og Najla Kassab fra Libanon, der er leder af den 
reformerte kirke på verdensplan. Blot for at nævne tre af de omkring 15 prominente gæster fra 
udlandet, der kommer til Herning i de fire dage, som Himmelske Dage varer.  
 
De Himmelske Dage på Heden i Herning rundes af med en stor radio-transmitteret 
afslutningsgudstjeneste i Skulptur-parken i Birk under overskriften: ”Gå med fred”, hvor alle 
søndag sendes hjem i engageret stemning, og hvor stafetten gives videre til København, der er 
næste arrangør af Himmelske Dage. 

 
 

Onsdag den 10. april kl. 17.15 i Lemvig Kirke 
og Kirkehus for børn og børnefamilier. 
Vi slutter med spaghetti og kødsauce.

Gratis med tilmelding senest den 8. april 
til smh@lemvigkirkerne.dk eller 

på sms til tlf.nr. 2345 9492

Spaghetti-
       gudstjeneste

APRIL 
Tirsdag den 09. kl. 09.30
Indre Mission i Klippen. Tirsdagscafé.
Tirsdag den 09. kl. 19.30
Foredragsaften i Kirkehuset. 
Konsulent og teolog Ole Kamp, Aalborg. ”Når livet gør ondt”.
Onsdag den 10. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. 
Sognepræst Ole Vinther, Gudum: ”Korsets hemmelighed”.
Torsdag den 11. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Gunhild Jeppesen. ”Mit arbejde med Ældrerådet”.
Torsdag den 11. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. 
Taler Torben Skov Jensen, Tarm.
Onsdag den 17. kl. 19.30
Alle Hjem. De 4 kredse mødes i hjemmene.
Torsdag den 18. INGEN Kirkens Dagligstue pga. 
Skærtorsdag.
Torsdag den 18. kl. 17.30
Skærtorsdagsmiddag i Kirkehuset
Husk tilmelding til lemvig.sogn@km.dk

APRIL LEMVIG  HELDUM 
Onsdag den 10.  10.00 Påskeguds-
 tjeneste institutioner 
 ved Kim Eriksen 
Onsdag den 10.  17.15 Spaghetti-
 gudstjeneste ved 
 Kim Eriksen og 
 spisning i kirkehuset  
Fredag den 12. 10.30 Afslutning 
 Skole-Kirke projekt 
 ved sognemedhjælperen 
 og præsterne 
Søndag den 14.  10.30 Kim Eriksen  9.00 Kim Eriksen
Palmesøndag Indsamling:   Kirkekaffe
  Samvirkende  Indsamling:
 menighedsplejer Børn og unge i sorg
Tirsdag den 16.  14.30 Påske – Ældre- 19.30 Påskefortælling
 gudstjeneste på ved Brita Haugen
 Dagcenteret ved 
 Ivar Brændgaard 
Torsdag den 18.  19.30 Ivar Brændgaard 10.00 Ivar Brændgaard
Skærtorsdag  

Påske-
gudstjeneste 
for ældre
på Dagcenteret
Tirsdag den 16. april kl. 14.30 
ved sognepæst Ivar Brændgaard

 
  


