
 
  

 
  
 
 

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

 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 25. april kl. 10.00 

...er det 1. søndag efter påske – Joh. 20,19-31
Og her på den anden side af påskens begivenheder, rummer 
evangeliet en opfordring til at tage opstandelsesbudskabet til sig. 
Med en erkendelse af, at det måske ikke altid er så enkelt endda. 
For hvordan tro det, der er for godt til at være sandt? 
Jesu kommer enhver tvivl i møde, da han viser sig for disciplene, 
og med sin ånd blæser tvivlen bort og troen ind i deres hjerter. 
Efterfølgende er de ikke i tvivl: Vi har set Herren. Problemet er 
blot, at Thomas ikke helt tror på det, de fortæller. For Thomas 
var ikke selv til stede, da Jesus kom. Derfor ligner Thomas alle, 
der møder opstandelsen i budskabet derom.  
Jesus viser sig for Thomas. Ligesom andre siden har kunnet 
fortælle, at de har mødt Jesus. Hvilket ikke sjælden efterlader 
mennesker med en stærk tro. Det er dog, siger Jesus, slet ikke så 
ringe en tro at tro i kraft af budskabet. Som Jesus siger til Thomas: 
Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog 
tror. Og det er den tro, som menigheden søndag efter søndag
samles om.

Bedemand Ninna Fisker Olesen: ”At sige verden ret og 
personligt farvel – mit arbejde som bedemand”.

Meditationsandagt
i Lemvig Kirke

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.

udstilling
med billedkunstner
Anne Kildegaard, Dybe

Udstillingen åbnes 
søndag den 28. april
efter gudstjenesten ved kirkekaffen.

KUNST-

 
  Himmelske Dage i Herning 

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj 2019 vil der 
være gudstjeneste i Lemvig Kirke kl. 10.30 og bagefter op-
fordres alle til at deltage i gudstjenesten på Torvet i Herning 
kl. 14.00, hvortil der vil være gratis bustransport fra Lemvig 
og retur: 
12.00 : Afrejse fra REMA 1000 i Lemvig.
14.00 : Åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning med stort 
kirkekor og Biskop Henrik Stubkjær blandt talerne.
15.00 : Danmarks længste kaffebord på Hernings gågade 
– og herefter er der mulighed for at deltage i forskellige 
workshops og seminarer rundt i midtbyen.
18.30 : Hjemrejse til Lemvig fra opsamlingspladsen i Herning.
19.30 : Hjemkomst til REMA 1000 i Lemvig.
 
Tilmelding kan ske til Kirkekontoret på email: 
lemvig.sogn@km.dk senest den 14. maj. 

Udover det store kaffebord er der ikke forplejning i tilbud-
det, men transporten er gratis for hver enkelt deltager. 
De følgende dage er der også et alsidigt og spændende pro-
gram, som løbende opdateres på www.himmelskedage.dk. 

 

udstilling
med billedkunstner
Anne Kildegaard, Dybe

Udstillingen åbnes 
søndag den 28. april
efter gudstjenesten ved kirkekaffen.

KUNST-

 
 

”Den Store Brøddyst” vil være et af indslagene ved årets Kirkemarked, 
og alle interesserede kan komme forbi og få en smagsprøve, når smagsdommerne har afsagt dom.

Lemvig Kirke inviterer til

på Kirketorvet i Lemvig 
Fredag den 3. maj 2019 

kl. 18.00-ca.21.00     
Bålmad  Grillpølser m.m. 

 Ansigtsmaling   Åben korprøve
Kirkekaffe ... og meget mere! 

Den Store Brøddyst − Brødene bages hjemme 
og leveres til Kirketorvet senest kl. 19.00

18.00 Kirkemarked åbner, og kirken er åben hele aftenen
18.15 Åben KORPRØVE med Lemvig Kirkes Ungdomskor
19.15 Den Store Brøddyst    Smagsdommere: 
   •  Sognepræst Kim Eriksen
   •  Brødekspert Elisabeth Hejbøl
   •  Handels- og Eventchef Mai Lindgaard
20.00 Koncert med Lemvig Gospelkor
21.00 Lysandagt i kirketårnet

www.lemvigkirkerne.dk - en del af Folkekirken

på Kirketorvet i Lemvig på Kirketorvet i Lemvig 
KirkeMarked

på Kirketorvet i Lemvig på Kirketorvet i Lemvig 
Fredag den 3. maj 2019 Fredag den 3. maj 2019 
på Kirketorvet i Lemvig på Kirketorvet i Lemvig 

KirkeMarkedKirkeMarked

Kirken er ÅBEN 

hele aftenen

Den Store Brøddyst − 

Den Store Brøddyst

for børn og voksne

Se mere: www.lemvigkirkerne.dk

Igen i år vil Kirkemarkedet være en del af ”Open by night”, som 
fi nder sted fredag den 3. maj. Kirkemarkedet bliver et sammen-
surium af smag, farver, dufte og oplevelser både ude og inde; 
udenfor kirken og inde i både kirke og kirketårn. 

Godt til ganen
Smagsløgene kan blive pirret på fl ere måder, idet spejderne ser-
verer bålmad, Aktivitetshuset serverer grillmad, og Lemvig og 
Heldum Menighedsråd serverer kirkekaffe. Lemvig Y’s Men og 
Menetter deltager med en stand, hvor man kan blive klogere på 
dén del af kirkens arbejde. Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbu-
tik deltager også med en stand, så måske kan man få tilføjet nyt 
brugt til sin garderobe?
Derudover indbyder kirkemarkedet til, at alle, som har lyst, kan 
deltage i ”Den Store Brøddyst”, hvor det gælder om at deltage med 
sit brød. Det kan f.eks. være franskbrød, boller, fl ûtes, fl etbrød, 
horn, snobrød eller noget helt andet. Alt brød er velkomment.  
Der vil blive bedømt ud fra to kategorier: 
•  Smagsindtryk
•  Kunstnerisk udtryk
Der vil desuden være to alderskategorier, idet børn og unge op til 
15 år får deres egen kategori, mens voksne – fra 16 år – har deres. 

Erfarne smagsdommere
Når ”Den Store Brøddyst” løber af stablen kl. 19.15, vil vi have tre 
erfarne dommere til at smage og bedømme de brød, som ”mø-
der op” til konkurrencen. Den ene dommer, som er Lemvigs nye 
Handels- og Eventchef Mai Lindgaard, glæder sig til at sætte tæn-
der i det lækre bagværk. Sognepræst Kim Eriksen er mindst lige 
så forventningsfuld, idet han ”sad over” sidste år ved ”Den Store 

Kagedyst”, hvor det var sognepræst Birgitte Krøyer, som fi k lov 
at smage for og bedømme. Den tredje dommer i årets brøddyst 
er Elisabeth Hejbøl, som nok må betegnes som ekspert med sine 
mange års erfaring indenfor området. Hun har tidligere under-
vist i husholdning – og dermed også bagning – på Nr. Nissum Se-
minarium, og hun er stadig en fl ittig ”hjemme-bager”. Hun bager 
således ofte til arrangementer i kirke og kirkehus. Deltagerne bør 
være lettede over, at Elisabeth står som dommer i denne brøddyst 
og ikke som deltager. 

Gospelkor og Ungdomskor
I Lemvig Kirke, som vil være åben hele aftenen, vil der være åben 
korprøve med Lemvig Kirkes Ungdomskor fra kl. 18.15. Her er 
man velkommen til at komme og synge med – og prøve kræfter 
med korsang på den kirkelige måde.
Lidt senere på aftenen, kl. 20.00, bliver der skruet lidt mere op 
for volumen, idet Lemvig Gospelkor kommer og holder koncert 
i kirken. 

Andagt i kirketårnet
Som en stemningsfuld afslutning på aftenen, er der mulighed for 
at komme op i kirketårnet til en stille lysandagt kl. 21.00 – for alle, 
der er plads til. 

Alle er hjertelig velkomne til at kigge forbi vores Kirkemarked 
denne fredag aften, hvor hele byen summer af aktiviteter og åbne 
forretninger til sen aften. Vi håber på rigtigt godt vejr. 

Af sognemedhjælper Kirsten Vindum

En skive brød  - eller to...

APRIL / MAJ
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”. 
Tirsdag den 30. kl. 19.00
Lemvig provsti i samarbejde med Folkeuniversitetet:  Studie-
kreds om Grundtvig i Kirkehuset. Sognepræst Iben Tolstrup 
løfter sløret for Grundtvigs teologi.
Onsdag den 1. kl. 14.00-15.30 
Indre Mission i Klippen. Samtalemøde. 
Torsdag den 2. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. 
Lærer Ole Due, Nr. Nissum 
”Sønderjyske skæbner under 1. verdenskrig”.
Torsdag den 2. kl. 14.30
Kirkens Korshærs møde i Kirkehuset.
Fredag den 3. kl. 18.00 – 22.00
Kirkemarked på Torvet.
Fredag den 3. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen. 
Hele IM i fællesskab. Fællesspisning

Torsdag den 25.  april kl. 17.00
ved Ivar Brændgaard, sognemedhjælperen m.� .
En stille stund med bibellæsning, re� ek-
sion, salmesang, bøn, velsignelse og stilhed

APR./MAJ LEMVIG  HELDUM 
Torsdag den 25.  17.00 Meditations-
 andagt ved Ivar Brændgaard, 
 sognemedhjælperen m.fl . 

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

Søndag den. 5.  10.30 Kim Eriksen 10.00 Konfi rmation
2. søndag  Indsamling: ved Ivar Brændgaard
e. påske Nødhjælps- og Indsamling: 
 genopbygningsarbejde Nødhjælps- og
 i Nigeria genopbygningsarbejde 
  i Nigeria

Søndag den 12.  9.00 Konfi rmation 9.00 Kim Eriksen 
3. søndag  ved Ivar Brændgaard  Kirkekaffe 
e. påske 11.00 Konfi rmation Indsamling:
 ved Kim Eriksen Nødhjælps- og 
 Nødhjælps- og Indsamling: 
 genopbygningsarbejde  genopbygningsarbjde
 i Nigeria i Nigeria

 
  


