
 
 

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  
 

 
 

På søndag

ANNONCEKirkeNYT

Mødekalender

Lemvig & 
Heldum Sogne

Kirkekalender

  

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

 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

 
  

APRIL 
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
Onsdag den 24. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. IM/LM Fællesmøde. 
Bibelskolelærer Mikkel Vigilius, Hillerød. ”Frelst i Kristus”. 
Torsdag den 25. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Bedemand Ninna Fisker Olesen: ”At sige verden ret og 
personligt farvel – mit arbejde som bedemand”.
Torsdag den 25. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. IM/LM Fællesmøde. 
Bibelskolelærer Mikkel Vigilius, Hillerød. ”Livet i Kristus”. 

KLOKKESPILLETS MELODIER
Påsketiden

Kl. 8:   Nu ringer alle klokker mod sky
Kl. 12: Krist stod op af døde
Kl. 15: Påskeblomst, hvad vil du her
Kl. 18: Som forårssolen morgenrød

 
 

Læs mere om brochuren på www.vejkirke.dk.
Brochuren kan også downloades fra www.lemvigkirkerne.dk

Vejkirkebrochure 
Igen i år er Heldum Kirke sammen med 
� ere lokale kirker med i vejkirkebrochuren.
Brochuren for Jylland fås i Kirkehuset og i 
Heldum Kirke. I brochuren kan man se, 
hvor kirkerne ligger. Der er en kørselsvej-
ledning og oplysninger om bl.a. kirkernes 
åbningstider, seværdigheder, faciliteter og 
hjemmesideadresser.

Kon� rmation 
i Lemvig Kirke 
Navnene på årets kon� rmander 
i Lemvig Kirke og i Heldum Kirke 
kan � ndes på hjemmesiden: 
www.lemvigkirkerne.dk.

 

APRIL LEMVIG  HELDUM 
Tirsdag den 16.  14.30 Påske-  19.30 Påskefortælling
 Ældregudstjeneste  ved Brita Haugen
 på Dagcenteret 
 ved Ivar Brændgaard 
Torsdag den 18. 19.30 Ivar Brændgaard 10.00 Ivar Brændgaard
Skærtorsdag   
Fredag den 19.  10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard 
Langfredag  
Søndag den 21.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
Påskedag Indsamling: KFUM Indsamling: KFUM
 og KFUK i Danmark og KFUK i Danmark

Mandag den 22. 10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
2. Påskedag   

Torsdag den 25.  17.00 Meditationsandagt 
 ved Ivar Brændgaard, 
 sognemedhjælperen m.fl . 

Søndag den 28.  10.30 Kim Eriksen 9.00 Kim Eriksen
1. søndag  Indsamling: Nødhjælps- Indsamling:
e. påske - og genopbygnings Børn og unge i sorg
 arbejde i Nigeria 

 
  

Påsken er at få sine børn og børnebørn hjem på besøg. 
Påsken er at komme på årets første besøg i sommerhuset.
Påsken er båden i vandet og cyklen på landevejen eller i 
skoven.
Påsken er i haven
Påsken har både traditioner og mange gøremål.

Men påsken er også kirkens største højtid.
Her udfolder der sig et stort drama.
Her fortælles om Jesu sidste måltidsfælleskab med hans 
disciple.
Her fortælles om forhør, domfældelse, pine, nederlags-
stemning og død.
Her fortælles om et håb, der skyder op.
Her fortælles om opstandelsesglæde, og der synges vidun-
derlige påskesalmer.
Her fortælles om gå-fælleskab og om en overraskende 
genkendelse.
Alt i alt: Dette overgår i enhver henseende julens budskab.

Påskeplanlægning
Der er derfor al mulig grund til at indgå påskekompromis-
ser, hvor der afsættes en enkelt time på visse dage til at smut-
te i kirke. 
Det er et spørgsmål om prioritering og planlægning. 
Det er et spørgsmål om at advisere sine børn i god tid om, at 
der er indlagt gudstjenester i påskeplanerne.
Med lidt god vilje kan det godt lade sig gøre. Og tag også 
gerne børnebørnene med.
 

Påskelindring
For mennesker, der er i sorg, fordi de har mistet en far eller 
en mor eller en ægtefælle eller en anden nær slægtning, kan 
der være megen trøst og lindring at hente i påskegudstjene-
sterne. Det gælder også for dem, der ved, at der ikke er så 
lang tid tilbage, men som godt kan få kæmpet sig af sted til 
kirke. Påskegudstjenesterne er rejsekost til den sidste svære 
tid. Og vi kan ikke høre tit nok, at døden ikke er endestation, 
men en port ind til Guds himmel.

Påskehøjtid 
Stemningen på de enkelte påskedage vil være vidt forskellig, 
og det vil farve gudstjenesterne. 
Men salmerne i påsken hører til de allerbedste, og de sætter 
niveauerne, som præst og organist vil forsøge at leve op til. 
Så giv jer selv og jeres nærmeste den foræring at afsætte en 
time på 4 påskedage til højtid i Lemvig eller Heldum kirker.

Et særligt måltid
Kom med til et særligt måltid, som serveres i Kirkehuset 
Skærtorsdag kl. 17.30. Slip for selv at lave mad. Inviter je-
res hjemvendte familie med, incl. børn og børnebørnene og 
kom til fællesspisning, hvor vi kæder jødernes påske sam-
men med den kristne påske og spiser et måltid sammen, før 
vi går i kirke kl. 19.30. Tilmelding skal ske til kirkekontoret. 

Glædelig påske til alle i Lemvig og Heldum sogne!

Af Ivar Brændgaard, sognepræst

Påskesammenstød 

• Palmesøndag 14. april
 Heldum Kirke kl. 9.00 - Gudstjeneste v/Kim Eriksen
 Lemvig Kirke kl. 10.30 - Gudstjeneste v/Kim Eriksen

• Tirsdag 16. april
 Lemvig Dagcenter kl. 14.30 - Påskegudstjeneste for ældre v/Ivar Brændgaard

• Tirsdag 16. april
 Heldum Kirke kl. 19.30 - Påskefortælling ved Brita Haugen

• Skærtorsdag 18. april
 Heldum Kirke kl. 10.00 - Gudstjeneste v/Ivar Brændgaard
 Kirkehuset kl. 17.30 - Påskemåltid (med tilmelding)
 Lemvig Kirke kl. 19.30 - Gudstjeneste v/Ivar Brændgaard

• Langfredag 19. april 
 Heldum Kirke kl. 9.00 - Gudstjeneste v/Ivar Brændgaard
 Lemvig Kirke kl. 10.30 - Gudstjeneste v/Ivar Brændgaard

• Påskedag 21. april
 Heldum Kirke kl. 9.00 - Gudstjeneste v/Kim Eriksen
 Lemvig Kirke kl. 10.30 - Gudstjeneste v/Kim Eriksen

• 2. påskedag 22. april
 Heldum Kirke kl. 9.00 - Gudstjeneste v/Kim Eriksen
 Lemvig Kirke kl. 10.30 - Gudstjeneste v/Kim Eriksen

www.lemvigkirkerne.dk

Påske 2019
Lemvig Kirke og Heldum Kirke

...er det Påskedag – Mark. 16,1-8
Vi ved det godt. Efter vinteren kommer foråret. Efter regnen 
vil solen atter skinne. Når natten er omme, bliver det dag. Efter 
Langfredagens mareridtsagtige fortvivlelse, kommer glæden 
væltende. Men det kom helt bag på de tre kvinder, der ikke gik 
til graven for andet end at sørge og salve den dødes lig, hvis de 
kunne komme ind i graven for den store sten. Men den døde 
ventede ikke på dem. Han var opstået. Det, der ventede dem 
var et overraskende godt budskab: Glem alt om døden, for livet 
er levende og de døde er gået i forvejen. For Jesus har banet vejen. 
Påsken rummer en stor sorg, som man skal være tro imod. 
Men også en glæde og et håb, som ingen må vise fra sig, men 
som alle skal tage til sig og leve af. For det ender godt. Derfor: 
Syng, menighed, syng frydesang med ånderøst og hjerteklang, gak 
syngende din ven i møde, som kommer til dig fra de døde! O salig 
påskemorgenstund med guld i mund! Glædelig påske. Og vel 
mødt til påskens mange gudstjenester.               

 
 


