
 
  

 
 

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 2. maj kl. 10.00 

Ny sognepræst
Kirkeministeren har udnævnt Lisbeth Filtenborg, 
Gauerslund, til sognepræst i Lemvig-Heldum pastorat fra 
den 1. juni 2019.

Der bliver indsættelsesgudstjenester pinsedag, søndag den 9. 
juni kl. 09.00 i Heldum Kirke og kl. 10.30 i Lemvig Kirke. 

Efterfølgende inviteres til velkomstfrokost i Kirkehuset, 
Lemvig kl. 11.45.
Vi siger velkommen til vores nye sognepræst. 

Lemvig-Heldum Menighedsråd

...er det 2. søndag efter påske – Joh. 10,11-16
Hvad mener man egentlig, når man siger om én, at han eller 
hun er god? Den ene mulighed er, at man henviser til et 
menneskes gode sind. At vedkommende har et godt hjerte. 
Og i modsætning til denne verdens egoister har omsorg for 
andre, og tænker mere på andre end sig selv. Og når Jesus 
omtaler sig selv som den gode hyrde, er det måske ikke helt 
skævt, at forstå det i den retning. Men alle de sødladne skil-
dringer af Jesus kalder dog også på en anden og mere robust 
tolkning. At Jesus er god, fordi han kan sit håndværk. Fordi 
ingen passer fårene bedre, end han gør. Ingen har samme 
vagtsomme opmærksomhed. Ingen er villig til gå så langt 
som han i forsvaret for sine, om det så koster blod og sved 
og tårer – sit eget liv: Jeg er den gode hyrde, og jeg sætter mit 
liv til for fårene. Og så kan man, inden man sætter sig ind på 
kirkebænken på søndag, kaste et blik på prædikestolen og 
gøre sig tanker om, hvilken tolkning Bodil Kaalund har lagt 
ind i sit billede af den gode hyrde.          

Kirketorvet  
Fredag den 3. maj

kl. 18.00-21.00 
   

18.00 Kirkemarked åbner, og kirken er åben hele aftenen
18.15 Åben korprøve med Lemvig Kirkes Ungdomskor
19.15 Den STORE Brøddyst 
20.00 Koncert med Lemvig Gospelkor
21.00 Lysandagt i Lemvig Kirkes tårn

Alle kan deltage 
ogås i Den Store Brøddyst - både børn og voksne.

Brødene bages hjemme og leveres til Kirketorvet senest kl. 19.00

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk 

Kirketorvet  Kirketorvet  

KIRKEMARKED med

Den Store BrøddystDen Store BrøddystDen Store BrøddystDen Store BrøddystDen Store BrøddystDen Store Brøddyst

Et vågent øje på plejehjem
Lemvigs vågekoner tilbyder nu også at holde i hånd på plejehjemmene

Betty Nørby, koordinator 
for vågekonerne.

Hanne Lund, koordinator 
for vågekonerne.

- I 2019 tilbyder vi som forsøg at våge på plejehjem hos borgere, 
der ingen pårørende har, fortæller koordinator for dusinet af fri-
villige vågekoner Hanne Lund. Et job hun deler med Betty Nørby 
og understreger, at tiltaget er drøftet og sker i samarbejde med 
den kommunale Ældrechef og områdelederne.
- Tjenesten på plejehjemmene sker efter samme princip som i 
private hjem. Hver enkelt henvendelse og situation bliver vurde-
ret. Det sker, men heldigvis sjældent, at nogle mennesker er helt 
alene. I sådanne situationer tilbyder vågekonerne deres hjælp.

Brug for et pusterum
Alle borgere i Lemvig Kommune kan benytte sig af Vågetjene-
sten. Det er ofte hjemmesygeplejersker, men også præsterne og 
demenskoordinator, lægerne, plejehjemmene samt med tilknyt-
ning til Kirkehuset, der henvender sig til koordinatorerne for Vå-
gekonerne. Private borgere er også gode til at fortælle om perso-
ner med behov.
- Det er vigtigt at pointere, at vi også har en afl astningstjeneste til 
ægtefæller med behov for et pusterum, som hjælp til forskellige 
aktiviteter som teatertur, gåtur, tid til frisøren, til gymnastik, søn-
dagsgudstjeneste, fødselsdage og mange andre ting, gør Hanne 
Lund opmærksom på.
Enhver henvendelse om hjælp sker som nævnt til en af de to ko-
ordinatorer. Familien får umiddelbart efter et besøg af en koordi-
nator, der sammen med familien fi nder ud af, hvilken hjælp der 
er brug for og på hvilket tidspunkt. Næste opgave for koordina-
toren er at fi nde en Vågekone, der passer til opgaven.

Tavshedspligt
Et er at våge eller afl aste. Noget andet er at komme i folks private 
hjem. Etiske og moralske ting som at respektere hjemmets ”hus-
orden” er en selvfølge. 
- Vi kommer for at VÆRE. Vi sidder eller er hos menneske, der 
ikke kan være alene. Hvis hjemmeplejen er vant til at komme i 
hjemmet, kommer de som aftalt. Vi hjælper udelukkende med 
det, som familien plejer at gøre. Vi er meget bevidste om, at vi 

ikke udfører opgaver, som hjemmeplejen gør, forklarer Hanne 
Lund, der kraftigt understreger.
- DET ER VIGTIGT AT PÅPEGE, AT VI NATURLIGVIS HAR 
TAVSHEDSPLIGT!  

Nærvær
Spørgsmålet om, hvad en god vågekone er for et menneske? Også 
det spørgsmål har Hanne Lund et kontant svar på.
- En god vågekone kommer stille ind i hjemmet og ”mærker ef-
ter” og fornemmer, hvad der er brug for i situationen. Være nær-
værende og lyttende. Eller sidde stille og bare vær.

Frivilligt arbejde
Vågetjenesten er frivilligt arbejde og derfor gratis. En tjeneste for-
løber ca. tre til fi re timer ad gangen. Moderne vågekoner har ofte 
en sundhedsfaglig uddannelse og er gået på efterløn eller pensi-
on. I øjeblikket er der 12 vågekoner i Lemvig Kommune. Alle har 
arbejdet med pleje af ældre medborgere og pleje af borgere med 
demens.
I 2018 har der været ni forskellige opgaver, hvoraf de tre var våge-
opgaver og resten opgaver med afl astning.

Fortalt til Harald C. Schrøder, 
næstformand i Lemvig – Heldum Menighedsråd. 

MAJ LEMVIG  HELDUM 

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

Fredag den 17. 10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard
Bededag
 
Søndag den 19. 10.30 Ivar Brændgaard 9.00 Ivar Brændgaard
4. søndag  Indsamling:  Indsamling: e. påske 
 Nødhjælps- Nødhjælps-
 og genopbygnings- og genopbygnings-
 arbejde i Nigeria arbejde i Nigeria

APRIL/MAJ 
Tirsdag den 30. kl. 19.00
Lemvig provsti i samarbejde med Folkeuniversitetet:  
Studiekreds 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 – 21.00
Kirkemarked på Torvet.
Fredag den 3. kl. 18.00
Indre Mission i Klippen. 
Hele IM i fællesskab.
Tirsdag den 7. kl. 19.30
KFUM og KFUK i Ågade 5. 
Højskolelærer Asger Gyldenkærne, Bøvlingbjerg 
”Slægt skal følge slægters gang”.
Onsdag den 8. kl. 19.30
Indre Mission i Klippen. Missionær Heri Elttør, 
Aulum ”Medvandring hjemad – forandrer nuet”.
Torsdag den 9. kl. 10.00
Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Lektor Jens Kristian Lings, 
Fjaltring ”Himmel og Hav og Harboøre”.
Torsdag den 9. kl. 19.30
Luthersk Mission i Kirkehuset. Flemming Mose 
Lauridsen, Ølgod. 

 

Indsamling i vore kirker i maj
Menighedsrådet har besluttet at indsamlingerne i Lemvig kirke 
og Heldum kirke ved søndagens gudstjenester i maj måned går 
til støtte for evangeliseringsarbejdet i Nigeria.
120 landsbyboere er dræbt alene i februar og 140 hjem ødelagt. 

Store spændinger mellem nomader-hyrder og fastboende 
bønder er ikke det eneste, der presser Kristi Lutherske Kirke i 
Nigeria, som har mistet fl ere hundrede af sine medlemmer i 
angrebene de senere år og hvis medlemmer huser mennesker, 
der har mistet hus og hjem og afgrøder i konfl ikten.
Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN) er resultatet af mange 
års missionsarbejde.
Kirken fortsætter missionsarbejdet gennem 70 evangelister, 
som Mission Afrika støtter.
Læs mere på www.lemvigkirkerne.dk

På forhånd tak for enhver gave til dette projekt

Lemvig-Heldum Menighedsråd

Lærer Ole Due, Nr. Nissum
 ”Sønderjyske skæbner under 1. verdenskrig”.

 
  

 
  

 
  


